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 םיאקמ םיטרפ תקבקק
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 רתויב ךומנה ריחמב רתויב םדקתמה לוקה סי
 .םירקיהו םינשיה לוקה יסיטרכ ןדיע םת !םירחאה לכמ חכש
 !רתויב םדקתמהו שידחה לוקה סיטרכ אוה יסקאלג דנואס
 תויורשפא רתוי ,םילולעפ רתוי ,תויצקנופ רתוי שי יסקאלג דנואסב

 .תרחא היסקאלגמ לוק סיטרכ - יסקאלג דנואס .רתוי ךומנ ריחמב הז לכו

 םיטרדנטס רתויב ךמות
 6פ חסאו-ה יגוס לכבו

 הזו םחפוהזד 2 = יש 3 "ב

 ה 20777 47 ₪: =
 ו %:>+ ₪ ₪ 5 ₪ ה ₪ חרגוו הטופי וו ףיזידוה

 קטצא תיבמ ואדיו יסיטרכ ,םירוטילקת יננוכ ,הידמיטלומ תוכרע ,לוק יסיטרכ

 .תורחבומה תויונחבו 03-5285859 .לט ,4 רעש רטנס ףוגנזיד ,רטנס הידמב גישהל ןתינ
 03-5370094 .לט א"ת ופ8פ וגסמה 'חר ,ה'גולונכט ץיברק



 68104 ביבא -לת ! 0 48 בצל ןב ךרד ,"תרושקתו תונותיע ונלוכ" :דובכל

 4 שהו א אב ' - מ וו ב ומ ₪ ןד9 - - "0 - ₪ 4 ₪ = יו

 4 (אלמה ריחמה) ₪ 179 םוקמב ,א"כ ₪ 51 לש םימולשת 3-ב ,₪
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 ןו;ש | ווקימ . האלמ תבותכ

 תחא לכ םילקש 51 ךס לע ב"צמה תואחמה 3 [ | :אבו
 חרוווד טרכארש הזו (סקיא י/זמס סיטרנה גוס ילוש יארשאה סיטרכ ת תו םלשל 7 ְ ל ונא |
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 לואש-םש הרואנ :תכרוע
 = יתנחלא השמ :בשחוממ בוציע

 ולבב הנודש :סופדל הנכהו ללמ בוציע
 יריאמה רימא :םלצ לוג ךליל :רדס

 ןומולוס ןורש :תוהגה יול .א :ינושל ךרוע
 ,ןימא ודיע ,ןגובנלא סומע :םיעובק םיפתתשמ
 דוד ,רגרב םות ,תרק דורמנ ,ענרב איג ,בהר ןויס
 ירג ,ץיבוקשומ לייא ,רלג תאיל ,ץרפ לט ,סאואמ

 רנסק ביני ,בגוי ידע ,ןילרב זעור ,ןמדורפ

 תרושקתו תונותיע ונלוכ :ל"ומ
 ןילביצ ןרזא :יארחא ךרוע
 הייטע-ךובנזוו ילרוא :ל"כנמ
 לאשמ תילד :תכרעמ תריכזמ
 אסא הויז :תועדומ 'חמ תלהנמ

03-5180871 
 הארגנ ילט :םייונמ תקלחמ
8 

 ביבא-לת ,84 יבצ-ןב ךרד :תכדעמה תבותכ
6% 

 (יוק-בר) 9170
 03-6820401 :סקפ

 מ"עב תוספדהו תוקפה .צ,צ :הָספדה
 רואפרג :תוחולו תודרפה
 03-6952118/9 רב :הצפה

 הניאו תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא
 דו יבתכ הדיזחמ

 ,ה"רמח

 ?םיותסושמ חוהש אב םיבור
 סקי 000 7 א תא

 ₪ 21-22 000 חיכו
 0.2.95 יראת 6 טיח יט
 םיקילש סת "החשש 5 הרשו

 רה
 םיפופה .*תס/ וחשי' .םיקחשאה

 6 = 4646996994 (תכרועה רבד) הרואנ לש ריקה - 1 "טיפרג

 7 וו (םיבתוכ םיארוק) םכלש ריקה - 2 יטטיפרג

 8-9 << ךרדבש םיקחשמו םישודיח
 10-11 5 << םיקחשמ לע הרוזנצ

 12 + 1 4444444444 ר|9') - ןושומ

 13 < לטיגיד הכירע רדח -"תיללח"ב הדובע םוי
 14-1] 5 +4444444444444444444444 הכירע תונכות - םיחרופ םיכרוע

 16 עונלוקב םיט קפא

 18 466666 טנרטניאב םיטרס ןויכרא - תשר המניס

 10 + ו ןיילךוא וניבמוז .ם 0 5

 2:33 ו כ ו דמימ-תלת

 24- 5 ו / / == 444444444444444444 | ]| 1 - עשפ

 26-27 ןוירטירקו הגמ עונלוק ינויכרא - 60

 28 - 32 9% דועו ינחצר הרי ,םילולמנ -סס יקחשמ

 :34 - 5 +4444444444444444444444444444444444444444+ [) 7')|ק .קילה לבאד

 36-41 6 ..דועו| קיירטס הבונ ,רוחשה ןנה - םיקחשמ

 42-43 5 יי םיער שממ םיקחשמ - ע -צק

 ו ] ל | ליב לע םידרוי

 ו תולפשה לש - הדאיפמילוא

 6 /////0/דודייהייוורדרך- "7 תונומאה םלוע - 0

 47 ר-- יי תונלח לע - םירפס

 48-49 66064.ילללשה גוסהמ םישגפמ - קרט -רטס

 50- 1 1 44444444444444444444444444444444444644  |איד'| יקחשמ .0

 52-53 .+ ואידיו יקחשמ םלוא - 'אתבש בכוכ
 6 הומת דוביעל הנכות - י'שפוח

 56 | ב - תונכת

 7 = י 4444444444 ואיד'| תכירע - שוטניקמ

 58-59 ₪ יפמוקו ריעצה יאמבה - היליבמוז

 60-61 ,2%4%9| ןדריב םירקבמ םיאטיבמוז
 224 תוהובג תויוריהמב הקיטתסא - לייטס

 64 ןולימ

 604 םיסטרפ יאשו] - תודיחו תויורחת

 | : ו ןותיעב תובתכ לע תורוקב - יוטנא
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 םידמוע םניא תונולחה) טפבוסורקיימו (1!ףייזמ םויטנפה) לוני - םילודגה לש הליפנ ]מ'סב רבע שדוחה =

 !לודג יוכיס ונל שי - םכיתובוגת יפלו ,"\ לוק 'בכוכ" לבא - םינטק ןיידע ונחנא .(??תויפיצב |
 א קר אלו ,היגולונכטב ךורכ אוה המכ דע ,בשחוממ אוה המכ דע חכוויהל םיהדמ .עונלוק אוה ןויליגה אשונ --

 -וחתופש םיקחשמו ,םימור.יד.יס יבג לע םייעונלוק םינויכראב םג אלא ,תויתיבו תויעוצקמ הכירע תונכותב -
 | .ךפיההו ,םיטרס תובקעב =

 - - תלומה תא שדוק תדוחב למלמל וקיספי םאה) ץראב "ת'01101'א" תוררועתה לש ןמיסב םג רבע שדוחה --
 ]| = םלועה ירחא םישדוח המכ לש רוחיאב ילוא (?"01181"א" םסקה תלימל םוקמ תונפל ידכ "הידמ-יטלומ"

 - ינורטקלאה ןותיעה ונחנא התעמ :עידוהל םיתמש יכה ,םינטקה ,ונחנא וליאו ...ןקותמה יברעמה . [

 בוציע ,םינכת תניחבמ חבושמ ₪5 ונלו ,ןוכיתה חרזמב רתויב קילדמה ןיילזןוא טיבמוז --

 !וגנעתתו וסנ .(20-21 'מע) עפשב םירפו'צו ,יפארָג =

 םיקחשמה תא איבהל םיכישממ - ןייל" ןוא (1' 1/1! תוליעפל ליבקמבו ,עונלוקל רבעמ ךא <

 = .אולמב 30 ,(30 'מע) םירעובה וקסיסנרפ-ןאס ישיבכבו (29 'מע) חרוזה תריה תחת ,קושב םימח יכה =
 = ,ןותיעב םירמוחה שדוג תאפמ םיעורג םיקחשמל םימלש םידומע שידקהל םיקיספמ .(50-51 'מע) ץרמה

 | א םיליתתמ ,תוושקת תותשוב השענה רחא בוקעל םיכישממ ,(42-43 'מע) ער"צקב םתוא םיזכרמ] |
 | ..םישפותו (24-25 'מע) הבנוג יאשונב דועו דוע קוסעל םידחפמ אל ,(56 'מע) םינעוצקמל תונכית רודמב = 1

 .(60-61 'מע) ןדויב םג - ה קו 6 ,(63 'מע) ל''ט0

. =... 

 ו( ט \! םישוע - רקיעהו <
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 השחתרתה וזה הביסמה .ןורחאה ןמזב רתויו רתוי שי התומכ ,תדחוימ דואמ הביסמב יתפתתשה םייעובשכ ינפל .ב.נ
 < < .םלועה לכמ - היפתתשמ ךא ,דנלוהב היה הסיסב - (יטנא רודמ ואר ,יראק םדא לש רתאב) טנרטניאה תשרב

 || ,התליחת ינפל תועש המכ ךסמה לא יתדמצנ ,םירחא םיבר ומכ ,םויה ותואבו ,ערפמל םיבר םימי הילע 8 1
 1 ב 4 ודעותש תונכהה רחא בוקעל ידכ
 | , | ₪ ב ואידיו יטוסבו סליטס תונומתב =
 | | / 60- תארקנה תורש תנכותב ורבעוהש)

 .(-א5
 וושקנש קנע ינולבב יתיפצ יניע ומב =
 המיימשה ופעו םיעוראה םלואל בזנטמ ב

 תא יתעמש ינזוא ומב ,תוצח תאוקל -
 המו ,םיחכונה תא יתיארו ]-ה תונכה 1
 םיפתתשמה םהיתונומתלו םהל ושע --

 ןוזח ונניא ילאבולגה רפכה .קוחר-טלשב = 1-1
 ןאכ ,הדוקש רבד אלא ,םימיה תיוחא ו
 סוקמ לכב - וצורת םא וא ,וישכעו 1[

 .ישממ ןמז אללו העַש לכב ,םוקמ םושבו =
 = ה ה ₪ 4 / / ּ י
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 שי = . 2 ." 0 , .* דו 1 וכ רוזי 2% ₪ 8 %"% 2-1 ₪ ₪ % א 4 ". 7 %

 - א , 2 / : ם 1 . . 4. =נ . : ב . ט 1 ְ . למ

 עב עדמץיעמ 8 שש || = [ רט . | כ מ רי ו 1 , לש רקס יל
 = ארוק סטייג ₪ = | 4 טיבמוו -.לטסיטטטה

 \/ואס5-95(\\0-ל / ₪ חטשב טזוחא 9

 תונש טקייורפ [₪ / ₪ ללכמ

 ?םייפלאה ₪ ₪ 8 |  היסולכואה |

 . 154-111 08 סיארוק ראב |

 ."טיבמוזי ,תעה בתכ תא
 'כנמה תבוגת

 | ו - סוקמ שייי

 לע זירכהל תכרעמה הטילחה ךכיפל
 יונמ שכווה לכ - דחוימ עצבמ

 סניח יונמב הכוז "טיבמוז" ןותיעל
 .היז'וולטה תינכותל

 15 60186 דס פע 11 16

| 
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 סע גוזימ לע וירכה סטייג (ויזיב) ליב
 תכרעמ תא ובסי םה - אריפש םסהרבא

 ."תיסרפב תונוליוייל "תירבעב תונולחייה

 96-ל החדנ יוואפסוו<-95-ש רסמנ ןכ ומכ 1
 תכמתנ הנניא תיחכונה הסריגהו תויה |

 .ריקל ריקמ
 סשו ,לודגב הז לע תכלל וטילחה סה

 "וגאקישיימ ףלחוה רצומה
 ."הדוהי-רואייל

 א א *

 גל וא יהוז]

 הנכותה תא רוכמל קיספת טפוסורקיימ |
 הּז םוקמבו ייהדובע תוצובקל תונולחיי

 ."הירבחל תוחפיצ'" קלחת איה

 262 7 >" ₪ ]| ו 1 = 1 ו" %= "7 / ו | - 2 < =

 1 א / א 0 2 4% | לי 1 יידו לי וו לי ]יי ו 1 ל 2% % א ל ,

 רווח שירו רר' ומ שי של ! ווא | א -*



 ישודיח

 1 ה | םאואמ דוח ויטו ו 1 ל"

 .גצה לע רוא-טע םע בותכל םירשפאמש םיבשחמ ואצי תירבה"תוצראב .דימתמ בורק םכלש היעבל ןורתפה !דילקהל םיאנוט 8

 .סופדה תויתואל ותוא דבעיו בתכה תא חנעפי רבכ בשחמה [
 אל תוקתעה תועצבמש תויונח לע ונישליש םינוגהו םירשו םיחרזאל םיסרפ קינעהל הנכות תורבח המכ וטילחה הינטירבב 9

 (עשפ רודמב הבחרה) ?ץראב בורקב .תויקות
 םישמתשמ םייתניב ,חישק חטשמ לע םוקמב ריוואב קיזחהל ךירצש ,םידמימ תלת םירבנע בחרה רוביצל דוכמל וליחתי בורקנ ₪
 .םירנוילומו םיתנכתמ ,םיסדנהמ קר ולאה םירבכעב
 ואידיו תונומת לבקלו חולשל רשפא ותרזעבש יטקפמוקו ללכושמ םדומ"ואידיו האיצוה ("אל הז ,םראש הז"מ תרכומה) "םראש" 9
 .ןופלט וק ךרד
 .םיבשחמב רקיעב קסועש ,תן !א -שדח םיריעצ ןותיע אצי קרוי"וינב ₪
 .תועתפהל ופצ .הרדסב ןורחאה קחשמה היהי אל "2 םוד"ש םיחיטבמ "םוד" ינרצי 9
 ולוק .שטווס ןועש ומכ בצועמש רבכע האיצוה "שטווס" תרבח ₪
 אלש ודיגת אלש .ותוא תונקלו תוכחל יאדכ ילואו ,עיגמ וטררטרוא 686-ה :בורקה ןמזב 586 וא 486 תונקל םיננכתמש ולא לכל ₪
 .ונקית לא - םייתניבו ,וכח ?685,897-כ תועטב םהל אציי 686 ילוא ,עדת ךל - ינש דצמו .םכל ונרמא |

 5₪9-ה לע טיב 32 לש המרו תוכיאב םיקחשמ תצרה רשפאתש ,דואמ השידח היגולונכט לע ,המוצע הזרכהב האצי ודנטנינ ₪
 יפ הלודנ תוריהמב םינותנ דוביע רשפאמו ,קחשמה לש הטסק לכל רבחתמש ,50 ₪ =א"ה לייטס ,קו'ג לע רבודמ !ןשיהו בוטה
 !שממ תירעזמ ריחמ תפסותב ,ןשיה 5%₪5-המ עברא
 !!!טיב 32 ויהיו ,רבדה ותו טעמכ ולעי תוטסקה רמולכ !!!קו'גל רלוד 2-מ רתוי אל הלעי םיהדמהו שדחה קו'גה לש וריחמ

 תוזורשפא דועו ,(5%₪5-המ עברא יפ ,רומאכ ,ריהמ) 13.4%[ח2 לש בושיח תוריהמ ,תינמז וב םיעבצ 16,000,768 תגצה רשפאי אוה
 .טיב 32"ב דובעל ול רשפאייש המ הזו ,ןשיה דבעמל ליבקמב דובעיש ,ףסונ ישאר דבעמ לולכי קו'גה .תומיהדמ תויבושיחו תויפארג
 קחשמה תא 'ןירקמ'ש ,ןטק ךסמב דייוצמ אוביו ,הלש יפארגולוהה צוחדטה| | ודץ-ה רישכמ לע דובעל הרמג ודנטנינ ₪
 רישכמה .בהאי םלועהש השדח היווח עיצמ רישכמהש םינעוט ודנטנינב םיריבב .ןקחשה תא הפיקמש תינועבצ המארגולוה תרוצב
 .ול ומיאתיש המארגולוה יקחשמ קר וילע ודבעיו ,רוהט טיב 32 היהי

 .םיבר םיקחשמ ותיאו קושל אצי ,320"ה ,טיב 32-ל ביירדגמה תא ךפוהש שדחה רושכמה

 וו צזווואו
 ור .-- (פס55הז 5זח|א₪) "רבדמב הטישפ" קחשמהמ הנהנו קחישש ימ
 בכ. ו .לחוימה ךשמהה אב הנה -

 קלחתשמ רותב ליחתה הז
 המסק החלצהה | ,היזיוולט =

 ותוא הבסהש "ןילמרג" תרבחל
 וכישממ התעו 07 |

 קר אל 'היתוטישפ'ב
 םכר ילכב אלא ,רטפוקילהב
 םעפה .םירחא םיבר הפועתו
 יי" .תירבה-תוצרא לע אוה םויאה
 הנכס תחתפנ הקירמא םורד תורעימ
 וכרדב ךישממ הבבלוק לש ונב .השדח
 לע ותמיא ערוזו ,ויבא לש תררוסה
 .םיאקירמאה םיבשותה



 ב-1

 ..םיכחמ םלוכ ...תוכחל יאדכ ...םיכחמ םלוכ ..תוכחליאדכ = --

 ןיצ תחת ןיצ
 וז זוז

 -<ד \ ,סייטה בשומל ךמצע תא רגוח התאש ןמזב
 , 0:1 0 99"0| | .תקדצומ המחלמה - םעפהש עדוי התא
 " 1 ₪ םירוצי !הדחכה ינפב דמוע ישונאה ןימה
 -- . ישונאה ןימה תא רבעב וליצה ,רחא בכוכמ
 ₪ --7 .ונעדיש רתויב תוארונה תומחלמהמ תחאב

 שו" : יג
 דחא רבד ץראה-רודכ יבשות ועדי אל זא ךא

 וליצהש םירוצי םתוא תרטמ - בושחו ןטק =
 שמשנש ידכ ונתוא לדגל התיה ,רבעב ונתוא
 ..דיתעב םרובע ןוזמכ
 תרבח תרצותמ שדח תויללח קחשמ
 ."ןילמרג"

 !תודרשיה איה המקנה - םעפה

 אל .םלועב תמסרופמהו הכוראה םיקחשמה תרדס ילוא וז
 םלועמ החוקלה ,וזה תוקתקתמה לע ,הילע םיתמ םלוכ
 איה הדבועה לבא .'וכו הכיסנה תא ליצמ ךלמה ,תודגאה
 .ול הפוצו רותב יעיבשה לע התע הזירכמ "הרייס" תרבחש
 ןכנ" וקב םיטקמ םה התעש דוע המ ,הבר החלצה
 | ךיסנה דוע אל - "תיטילופ
 הכיסנה תא ליצמ רדנסכלא
 םתאש אלא ,המוסקה
 .אמאהו תבה רותב םיקחשמ
 דוע הקיפארג םיחיטבמ םגו
 !הבוט רתוי



 םינטקה הנכותה ינרצי דוניא דע וארנש רתויב םימילאה םיקחשמה דחא ,הגס לש "טבממוק לוטרומ"
 קבאמל אצוי תירבה תוצרא 2 ,לוק ,יאקירמאה סרגנוקה ירבחמ הטולשל ףיעטה תא איבה ,בשחמה ךסמ לע הכ
 הרוזנצ קוח תעצה דגנ ףירח גווסל הנכותה תורבח תא חירכתש .קוח תעצה סרגנוקל םישיגמ חו ,סוטנלו ןמדביל

 הגס .בועחמ יקחשמ לע
 דעב אקווד ודנטניגו

 םיקוח יניינעל טאנסה לש הנשמה תדעווב ןוידב אצמנ קוחה .םיטרס יבגל גוהנכ תונכותה תא
 הגס ןהיניב ,תולודגה םיקחשמה תוינרצי 12 לש ןונרא ךמות קוחב .בורקב רבעויו ,םיירחסמ
 .ודנטנינו

 הקידבל רלוד 500 םלשל וילע היהי ,יוסח הבכרהש ,גוויסו הקידב תדעוול תוגציימ תואמגוד שיגהל ביוחי ןרצי לכ

 .עודי יתלב דעומב המווסל דע קחשמה תא רוכמל וילע רסאייו

 = - :גוויס גיהנהל עצומה קוחה םוקמב םיעיצמו תופירחב םידגנתמ היישעתב םירחא םיפוגו רתוי םינטק הנכות יחתפמ :םיגציימש םילודנ 8

 ,יולגו ו ןפואב ורדגויש הדימ תומא יפל ,ימצע

 יבומ ,יאמצע דוגיאב םידגואמה ,("רוורייש") םינטקה םייאמצעה הנבותה ינרצי

 ה םה .םילודגה םע רשאמ רתוי םתיא ורימחיו ,םייביטקיבוא ויהי אל ,בר ףסכ םהל ולעי היתויחאו ודנטנינ ידולע

 חשמל .ללכב גוויס דגנו ימצע גוויס ןעמל הכרעמב וחתפ םה .תיקנעה "הגס" תרצותמ אוה תקולחמה רצוי קחשמהש ,םיריכזמו

 גוויס לש תיביטקייבוא תכרעמ תונבל ידכ ,יאקירמאה םירוהה דוגיא םע םיעגמב םיאצמנ

 וונמה ןוכמב םהלש הנכותה גוויסו תקידבש םיששוח םה .קבאמה תא םיל
 תומילא רבדב תרוקיבה תא םיח

 ה ."ןייל-ןוא" םיק

 אקווד ועגפי קוחב תועצומה ךווסח תויולעש ששוח ,תונטק תורבת םיִלהנמה םידדוב םיתנכתמ יפלא ובש ,הז דוגיא
 ,קושל תונכותה רבעמב עגפי םנ ךשוממה ךילהתה ,אליממ תמצמוצמ ןתקפה תויאדכש ,תויכוניחה תונכותב

 .תורחא תונידמב םיחתופמש ולאל םיאתהל אל םילולע םייאקירמאה םיטרדנטסהו
 ודבכי םלועה יבחרב םיסא.יב.יבב םיפואסיסהש יוכיס ןוא .יכ ,קדצב ,ןייצל םוקמ אצומ דדגיאה

 [ 5% . .ריכמ אוה ןיא הבש ,גוויס תכרעמ

 שוכרל אל ,םינוקב םיריצפמ םה סרגנוקה לש ימשר םיבתכמ ריינ לע
 רבדב ןועיטל .קוחה תעצה םע םימיכסמ םניאש םיקסעמ הנכות

 הנע תויתוכיא תודמולל םינטק הנכות 'תב לש םמויקל ה

 ידלי תא קר קיסעמ קחשמב תומילאה אשונש בשחש ימ התו הבוטח רעונה לע הנגחהש ,סוטנל
 ויחא-ןבל ינובס דודה ןיבש גולאידב אנ ץיצי ,ואידיוהו םיבשחמה

 תא .רנטסק ךירא לש "יאמב השימחו םישולש" יסאלקה ורפסב ינד
 יחיש ללוכ ,בשחמה ךסמל קיתעהל קפס אלל ןתינ תרפועה ילייח קחשמ

 ?םדא ייחב לוזלזה תא םג םיקיתעמ ונא םאה .םידרווה



 \ לבא .סירטטה תא וגל םירחהל ןוובתמ אל דחא ףא ,ועגרית 7% םדוכ
 . הלעו המ טילחתש דעו ,ךכב הנד רבכ תסנכה ,ורמוצי ילוא םירחא םיקחשמ |

 יקוח ןפואב ,קושב םיבבותסמש םיינעזגהו םיסגת ,םימילאה םיקחשמה לכ לרוגב | |
 כ לכ םיניבמ אלש הלאכ םתסו ,בשחמה ירוכמ הז לע םיבשוח המ ררבל ונאצי ,יקוח אלו | ה

 ,םעפ ידמ םיקחשמ לבא םיבשחמב ו 10 :
 \ אה 'הומשח םדהמ הנקנ נא" .לשמל ,םייתעבנמ ד3 ןב ץבורזה דוא .םידגכ םירוכממ ליחתנו = לע עיפשמ אל בשחמב האור ינאש המ
 ."קילדמו הפי קחשמה תא השועש המ הז" ,רמוא קר הז - ילש תוגהנתההו יפואה

 ובשחמ יקחשמ רזנצל ךירצש בטוח אל התא זא - | תוווירחוז תיחדוה *החזוו
 םישנא לש תופוג םהב םיארמש (4 תיתרטשמ הריקח) '4 טסווק סילופ' ומכ םיקחשמ שי .אלש יתרמא אל" | שיט ו . ו = 7
 .'םיסג םיעטק המכ וב ורזנצש יתעמש לבא ריכמ אל ינא 4 יראל קחשמה תא .רמצל ךירצ הז תא ילוא .בורקמ תא תוחפו רתוי םיעבשומ
 זסיינעזג םיקחשמ םע המו - יִדיִחִח תונעט

 אל רבכ דחא ףאש יביטימירפו ןשי ךכ לכ אוה .והשימל ותוא שיש בשוח אל ינאו 'הדאפיתניא  קחשמה תא קר ריכמ ינא" 0
 ."ותוא רזנצל הבוח ןכלו ינעזגו םמוקמ אוה יתעדל .וילע המותח אל הרבח ףא ,יטאריפ אוה ,הזמ ץוח ,וב קחשמ הרוזנצה

 .בשחמ קחשמ ףא רזנצל ךירצ אלש בשוח ,ותמזעל ,ןהכ רמות
 ?דחו'מב םימילא םיקחשמ אל םג -

 ."קחשמ קר הזש םיעדוי םלוב ,ןל'
 זמיסג זםילוחכ םיקחשמ סע המו - |
 \ תוארל ידכ .םילוחכ םיטרס םצעב םהש בשחמ יקחשמ שי ,בגא .םיקתוע ץיפיש והשימ היהי דימת יכ ,םתוא רזנצל רוזעי אל הזש בשוח ינא ,עדוי אל"

 | .הרשעה ליגב רבכ התאש ןמיס ,םתוא רותפל עדוי התא םאו םיכבוסמ דואמ ללכ ךרדב םיליגרתה .הלחתהב ןובשח ליגדת רותפל ךירצ הזכ 'בשחוממ טרס' ןיעמ
 ."סנכוחל ולכוי אל םינטק םידליש ידכ ,הזכ דוק ןימ /

 "הדאפיתנוא' ומכ ,םיינעזנ םיקתשמ םע תושעל ךירצ המ
 ."וילע עיפשמ הזש ןימאמ אל ינא ,קחשמ והשימ םא םנו ,םיחוד םיקחשמ הלאכב תקחשמ )ול היסולכואה בור אלימב .רוזעי אל הז יב ל אל"

 . לבא ,םיצאנ גורהל = הבוט קחשמה לש הרטמה ,'יייטשנפלוו'ב קחשמ אוחו ,עברא ןב דוד-ןב יל שו" .ךיא דועו םיעיפשמ ולאה םיקחשמהש רפסמ ביבא תמרמ (11) ןמתוכ ןתיא
 :"ןבוסמ הז לבא ,שארל ול סנכנ המ עדוז אל ינא .רלטיהל ןווכתמו 'זספשה םע שיאה הפיא' קעוצ אוה .רסמה תא ןיבמ אלו ןטק אה

 ?ןייטשנפלוו | תא רזנצמ תו'ה זא -
 | ."םיאליגה לכל ,הזה קחשמה תא ץיפהל קיסממ יתייה ,רזנצמ יתייה אל"

 םירבדמ ןמזה לכ ילש םירבחה .םימוריע םישנו םירבנ םתס" ,רפסמ אה" ,דחוימ והשמ אל" ."יוברולפ" םשב קחשמ ןורתאה ןמזב בבותסמ ןתיא לש ה'רבחה לצא
 חפל הלעמו 16 ליגל ליבגהל ךירצ הזה קחשמה תא ,יתעדל ,יחוא ןבצעמ ארונ הח הז לע

 סה ךסמה לע תוברקהש עדוי קונית לכ' ,ול םיזוזמ שממ אל םימילא םיקחשמ לבא ןתיא תא םיזיגרמ דואמ ןומב םיקסועש םיקחשמו םיינעזג םיקחשמ
 ."ךילע עופשי קחשמהש דחפל ילב קחשל רשפא ,יתעדל ,הנומש ליגמ .םייניצר אל

 ודוה םה ךכ רחא .ללכב םיעיפשמ אל ,הרואכל "םייכונזח" אל םיקחשמש ורמא םיילשורימ שטזוד סדהו ןורשה תמרמ שומדח יעוו הלחתהב
 2 ,"תצק עיפשמ הז ,ןוכנ'ש

 זאל ולאו םכילע םועיפשמ םיקחשמ !3א -
 ןיבמ דחא לכ .םודא עבצ לש הקיפארג אוה םדהו ,קחשמ קר הז ,ללכב ילע םיעיפשמ ₪אל תוכמ לש םיקחשמ" :12 ןב ,יעור

 ."םד חופיט 'תש ,ליריגיב .ינוימד קחשמ הזש עיגה אל דוע (88ו₪ 8//50) טרסה
 .| סיקחמ ילש התיכב םינבה תא האור ינא .םיעיפשמ םה יתעדלו \ו\/ז"ה לש םיקחשמה תא יתיאד" :14 תב סדה ,עיגיש הצור יתייה ללכב א יל רורב אלו ,ץראל
 תוקבא'הה תעפות לכ ,ללכב ,היזיולטב םירודישהמ םג אלא םיקחשמהמ קר אול \ש העפשהה .םימחולה תא יתוא וכשמ יביטקארטניא טרס לע תורשבמש תורתוכה
 'םידלי לע העיפשמ תואזה .תוחלב טרס הזש ,ררבתה הבזכאה הברמלו ,קרוי וינב וילא ץורל
 יל ,לכה .םיניבמ 11 ליג לעמ .הטמו 11 יאלינל רוסאל ךירצ םילוחכה םיקחשמה תו" :יעוו .םייביטקארטניא בשחמ לע וב רפוסמ  .רתויב םיעיווזמהמ
 ."םיזוזמ אל ללכב ולאה םיקחשמה שק םיכפושו ,ומט לקיימ ,קחשמה דענה לעו תואיצמה לע םיטלתשמש
 ?ןוותפה המ זא - 5 .םיפוצה לש ולא תא םגו ויברק תא הצוחה

 יאו ,ףיכל ,יונפה ןמזל קל אוה בשחמה .השק הלאש תאז .תעדוי אל ינא" :סדה 7 רוכמה רעונה סלועמ םילרעו תודוס וכותב רצו ,הדנקב םלוצש ,הזה "רורוה"ה
 ."םהלש האנהה תא םירוכמהמ עונמל רשפא . יקחשמל םתכישמ ירוחאמש הממ טעמ הליג אוח ,תוחפל יל .םיבשחמו ואידיו יקחשמל
 קר ילוא ,םיקחשמ רזנצל זעמ יתייהש בשוח אל ינא .גשומ יל ןוא" :זעור םג וז ,םתל הרוק הז ךיא יתנבת הבש הנושארה םעפה וז התיה ילוא .םיפרטומ תומילא
 ,"תסנכ רבח אל ללכב דנא לבא .םע ידמ ליגה תא ליבגהְל - /הזגצל ךירצ תאז לבב ילואש ,הזכש רפוכ ר\הרה ןימ ,ימצעל יתבשח הבש הנושארה םעפה התיה
 ?סכילע תורישי זתישיא העפשה םע המו - .אל ולוא .תומילא יקחשמ

 לע עיפשמ % בשחמה לע האור ינאש המ לכ" :יעוו
 םישנא שי ילוא ,"קחשמ קר הז ,ילש תונהנתההו יפואה

 ,םימילאל םתוא םיכפוה םימילאה םיקחשמהש | לקיימ .יטיסע חצרמ םינהנ ונחנאש תעב טוקטל וננופצמ לוני ךכו ,ונחנא אל תחצורה איה .תצלפמה אלה הנה

 לע חומילאה חא םיקרונש םישנא םג שי לבא ראשנש ל המשא ישגר ילוא ,ומיא תוממ המיא תונורכו ומיע בחוס לבא ,ךחא רענ לככ ,הנכשה ילדבמוק בהואמ
 םה ךנ וחאו םישקמה ל בשחמה .םיעוזעז\ םידחפ \ םשא ישנרו םקנ 'שגר ולצא תקרופ וזה תנבומ יתלבה תומילאה ,אירבו םלש ,םייחב

 הזולת העפשהה ,לכה ךסב ,םיעוגר ,יתנובש חצור לש וייחב תוניצס ךרד ותוא םדקמש 00-00 לאו "רורוה" ןודעומל ותוא האיבמ בשחמ 'קחשמל ותורכמתה
 יזאל ,ומצע ןקחשב םג .יארונה חצורה ומצע אוהש ענכזשמו תומדה םע ןיטולחל ההדחמ אוה ,/ "7 תיפארג הילאוזיו תוינולונכט לש ילמיסקמ לוצינב

 םיארונה םידחמה לע רבדל אלש ,הלהבה תזוחא הנוכשב יתזמאה חצורה אוה לקיימש םיעגרל םינימאמ ,טרסב רטושה ומכ ,םלואב םיפוצה םג
 .םייחב ראשיהלו ו ךסממ רובעל חומה תקירס תייווח תא רשל םעפ ידמ רזוע ,יתצלפמה רומוהה קר ...ררררב וירבח תאו ותוא םיפקותש



 == = |60 ונצצנההטנלללמהטהחחהההההננצ -

 רופס |

 ,ינד לש דרושעמב ומכ םיבשחמ שי הזה יאמבל םג

 "עונלוק דומלל .יאמב ,"יתיִמִא ןעונלוק התא" .ןרקש םתס אוה

 וליג תורמל חילש דענ אוה ןושו
 השוע .אוה ותדובע תא .רגובמה

 לע אלו םיינפוא לע הביכרב +
 אל םג אוהו ,םיחילשה ראש ומכ עונטק
 םיציאמ דרשמב ,ןוכנ .םוקמ םושל רהממ
 תרחא ,ריהמ תוריש םיצור תוחוקלה" ,וב
 .סובה ,ינד דמוא ,"ראודב םיחלוש ויה
 , - םירטע ןב ,דלי דוע ינד לבא
 | ךכ לכ רבכו ,שש וא שמחו
 םויה םידליה | .רהממ
 | ףסכ לע קו םיבשוח
 1 אל ףסכה ןושומל
 וליפא .בושח ךכ"לנ
 ךירצ .אוה .לבלבמ
 תונקל ידנ קר ףסנ
 - תרמוא אמא .בשחמ
 םילקש יפלא ךירצש
 הז תא ךל איצותש"ו
 יא ןושומ - ,"שארהמ
 - ךוסחי אל םלועל
 אוה .םילקש יפלא
 | .ןובשח תושעל עדוי

 םירדח ינש תרידב ומא םע רג ןושומ
 ךלוה אוה ינש םוי לכב .הוקת"חתפב
 ינד םימעפל .ךכ רחא הציפ הנוקו טרסל
 | תבש יאצומ טרסל סיטרכ ול הנוק
 "יהשימ ךל .אצמת ילוא" .ביבא"לתב
 אצת טעמ דוץ" .קחוצו רמוא אוה
 םג ."תחא םעפ וליפא ןייזל ילב היסנפל
 תוארל םימעפל רשפא ךכ .קחוצ ןושומ
 .םיטרס בהוא ןושומו ,עובשב םיטרס ינש
 יכ התיבה רהממ אל אוה טרסה ירחא
 אמא .תיבב בושחל השק .בושחל ךירצ
 .תינבצע דואמ

 לע הלילה לכ בשוח ןושומ םימעפל
 קיפסמ .אל אוה תרחמל .הארש טרסה
 לכ אל לבא ,סעוכ ינדו תויוחילש הברה
 םה םימעפל ,םיטרס בהוא אוה םג יכ ,ךכ
 גלגלמ אל ינד זאו טרס הזיא לע םירבדמ
 .סעונ אל ללכבו רחממ וא

 קר .םיאורש טרס לכ לע בושחל ךירצ
 שי ןורחאה ןמזב .ותוא ןיבהל רשפא ךכ
 יכ ןיבהל רשפא יאש םיטרס הברה
 םישוע םהש תורמל .םירקשמ םינקחשה
 רשפא .םיקשמ םה ,תמאב ןליאנ
 הצור אוה יכ לבלובמ יאמבה םגו .תוארל

 ,םימיהדמ םירבדו תופי תונומת תוארהל
 .םינקחשה לש םידיקפתה לכ תא חכושו
 תמאב תויהל םילוכי אל םינקחשה זא
 םינקחש םהש תורמל ,םירקשמ םהו
 דשפא .םבוו לבא ,םלוכ אל ,םיבוט
 .הז תא תוארל

 ה
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 טרס האר ןושומ םייתנש"הנש ינפ
 וב ויה לבא בוט טרס .ביבא"לתב
 אוה ןותיעב .םיעורג ישממ םיקלח

 דואמ הצר ןושומ .םיבכוכ השימח לביק
 םיקלחה לע םירבד המכ יאמבל ריבסהל
 ליבשב ינוימד דואמ הז לבא ,םילבלובמנה
 .הז תא עדוי אזה .יאמב םע רבדל ןושומ

 רוחבה תא האר ןושומ הציפל רותב
 םע דואמ הפי שיא .טרסב ןדיל בשיש
 דואמ לבא הפי דואמ הרוחב םעו ,ןקז
 םג .עגרב הז תא תוארל רשפא .תינרקש
 היה ךיא" לאשו ןושומ תא ההיז שיאה
 .בישקח שיאהו ול רמא ןושומ ."?טרסה
 הורמל ,רתוי וליפא .דרשמהמ ינד ומכ
 .ןמזה לכ הדנדנ ןלש הרוחבהש

 לכש ריבסה אוה .הנומת לכ רכז ןושומ
 ןקית ,"םיטקפא") תומלצמה ילולעת

 וה א

 ,שיאה רמא

 םהב תוועעל רשפאש
 זא ,(ועיאה ןקית ,"תויומד*) סםינקחשה ליבשב לכש ול ןיא לבא .םיטקפא

 תויהל ךירצ התא"

 הנשמ אל הז לבא ,דואמ םיפי (שיאה
 םהב תוארהל הסנמ יאמבה םא ללכב
 .עדוי אל ללכב ומצעב אוהש םירבד
 ומנ םיבשחמ שי הזה יאמבל םג
 םהב תושעל רשפאש ,ינד לש דרשמב
 ליבשב לכש ול ןיא לבא .םיטקפא
 ,(שיאה ןקית ,"תויומד") םינקחשה
 תוארל רשפאו .ןרקש םתס אוה זא
 םיאבש םיטקפא ישי .עגרב הז תא |

 םלצה לש תויתמומה תא תוארהל

 לש תושגדהה תא תוארהל םוקמב
 רייצמ ןושומש םירויצה לכו .תויומדה
 וליפא ,תמאב םה ינד לש בשחמב
 לוני אוהו ,םיטקפאב שמתשמ אוהש
 ...ול תוארהל וליפא

 שיאהו הלילה לכ רביד ןושומ
 שממ לבא תצק חכוותה םגו ,בישקה
 אוהש תוארל רשפא .בילעהל ילב
 אוה .רוספורפ ילוא ,ליכשמו םכח
 רקוב .תחתוראל ןושומ תא  ןימזה
 התא" .תיתוקוו דואמ הדעסמנ
 ךירצ התא" ,רמא ,"יתימא ןעונלוק
 ,"עונלוק דומלל ,יאמב תויהל

 .םויה לכ בוחרב בבותטה ןושומ
 הצוו אל אוה .בושחל ךירצ אוה
 תא ריכמ אוה ינ עונלוק דומלל
 האוו אוה .עונלוקל םיטנדוטסה
 דואמ םהו קטמניסב םימעפל םתוא
 םהש םירקשמ וליפא םה .םינרקש
 ואריש ואב םה יכ ,טרס תוארל ואב
 רשפא .טרסה תא םיאור םתוא
 .הז תא תוארל

 אב אל ןושומשנ סעכ דואמ ינד
 ןושומשכ לבא ,םוי ותואב הדובעל
 םולח" רמא ,שגפש שיאה לע ול רפיס
 בהוא ינו ינ סעכ אל רבכו "הפי
 רקשמ -אוהש | ולא | עונלוק
 הצור התא זא" .ןמזה לכ םיטנוילקל
 אל ןושומ לבא "?המ ,'אמב תויהל
 ומכ רקשל עדוי אל אוה יכ ,לוכו
 לבא ,רגפמ אוהש םירמוא םלוכ .םלוכ
 וליפא ,ןובשח עדוי אוה .ןוכנ אל הז
 ןושומ .ינד לש בשחמהמ רהמ רתוו
 .רקשמ אל קר

 | = מוש סומ - | -|



 הז טקפא .רבע לכמ ,תיבחרמ העונתב תועיפומש ,תורתוכ רוציל לוכי אלפה לע רבד תזמרמ הניא הטושפחו הרופאה ץעה תלד
 .רדחב תיללחה השוחתה תא םילשמ םג חתופ ינא עשתב רקוב לכב לבא .הירוחאמ רתתסמש יגולונכטה
 ילטיגידה | הכירעה רדת - | "תיללח"ל | סנכנ) התוא
 תורונהו םירותפנה ,םינסמה עפש הארמל .שופשספ0סאו|סיב
 ץירמש ,ללכושמ הכירע בשחמ חצנמ וזה האלפומה תרומזחה לע רסח "ויטוקס ,יתוא רגש" :טפשמה זחומב דיימ הלוע תובהבהמה
 תובכוומ גותימ תודוקפ ןתונ ,ואידיוה ירושכמ לנ תא .םיצנצנמ םיבכוכ רוטע ללח לא הנופש ,יקנע ןולח קר

 טיטקפאה ללוחמ תא ןוכנה הינשה רירבשב ליעפמו ,"פו/ד 0ורשת"ל םיינשה םהיניב ,בטיה םידכומ תמוסרפ יטרס םיכרענ הז רדחב
 ךרועל םירשפאמ םינושמו םינוש םיכסמ 22 .תורתוכה בשחמ תאו לש וריחמ .תובר דועו (ינכמה בלכה) טארק 18 הפק ,"ורטסק" לש
 םג אוה .לפטמ אוה הבש הבכש לכו הדובעה לש טביה לכ תוארל 150 ילטיגידה הכירעה רדחב (צדח) ואידיוה ירישכממ דחא לכ
 .דחוימ ךסמ לע ואידיוה לנגיס לש "ותואירב" תא קודבל לוכי .השימח ןאכ שי ולאכו ,לקש ףלא

 םיכסמהו םיבשחמה ,ואידיוה ירישכמ ,םיללוחמה לכ |
 ,יטנפס תמירעב תיעוצקמ אל ןיעל הארנש המב םירבוחמ

 םיאנכט טעמ-יתמ קר .םיינועבצ םידוקב םינמוסמ  ,םילבכ \((ע

 לקתה תא רתאל יאנכטה חילצי רהמ המכ תוארל ידכ ,םהמנ ₪

 ףלא 600-כ אוה היקודקדו היטרפ לכ לע "תיללח"ה ריחמ 5:
 לקש 600'כ אצוי הז .רלוד 2,000 הלוע הדובע םוי לכ .רלוד .וטבפשושא

 םידבועש יאמב וא קיפמב .ךרועה לש ורכש ללוכ אל - העשל
 ץחל תונומסת לש םימוטפמיס דיימ םירכינ הזב רדחב
 םעפ לכב רבש תוקעזו תרבגומ העזה ,םיידיב דער .תוינוציק

 .ררוואתהל (לקש 10) הקדל אצוי ךרועהש "₪
 יתריצי תויהל שרדנ ךרועה יביסנטניא דואמ הדובע םויב

 הז ןמז המכ" ,ןנוקמו רדחב בבותסמ יאמבהשכ םג 100%,-ב
 תמלשומ הזכ םוי ףוסב תאז לכבו ."ונ ,רבכ ונ ,רבכ ונ" "?חקול

 לש הדובע תעקשומ תובורק םיתיעל .תונדפקב תשטולמ תמוסרפ היצמרופנוא רדשמו טילקמ - (ץוטפס זגס6 ₪60166ז) זח"ה

 ינא ברעב עבשב .האר) יתלב טעמכ ילאוזיו סנאוינ תריציב תועש לש הריחמב) 5ו/וזסוופח"ה .היינשב 30חופ לש בצקב חילטיגיד

 תחתמשכ ,הרופא תלד התוא ךרד אצויו רדחב תורואה תא םעמעמ תודונ תורשע תלעב "רעונ תטימ" התוא ,(בטיה תרזבואמ סדצרמ

 .הרקי ךא הנטק תטלק יעורזל חלצומ יומיד אוה חבטמ ילוא) הכירעה תכרעמ בל אוה ,תובהבחמ

 .דחא קתנל ךל קשחתמ םעפ אָלַש דע ,לבכ\ לבכ לכ םיריכמ 5

 .(סוטסוטו םילהנמ תזינוכמ 3) םיידמימ תלת םוטקפא ללוחמ

 ץוחמ לא התוא ףיעהלו סוטמל התוא ךופהל ,הנומת לפקל רשפא
 ודיצמ תאצלו ךעכל סנכיהל ,לולח ךעכל העונתב סוליצ ךופהל ,ךסמל
 ..דועו דועו ,רחאה

 םיללוחמהו ואידיוה ירישכממ תונומתה לכ תובתונמ וילא .(דחוי
 םיגתמה ,םירותפכה עפט ינפ לע עג תועבצא זירז ךרועו םהינימל

 ,תונוש תופיקש תוגרד ,תונווגמ תובכש רוציל םירשפאמש ,םיפונמהו
 םלגה רמוחמ הקחרתהש הנומת רוציל ,ללכבו הנומת יקלח םילעהל
 .ותדובע יאצאצ תא ריכי אל ומצע םלצהש דע ,ירוקמה

 לש ,המישרמו הרופא תדלקמ תחנומ עלוצמה הכירעה ןחלוש לע

 .איהש הרוצ לכל הנומת תוועל רשפאמ "המזירנ" גוסמ ללוחמה

 אוה .תידמימ תלת העונת תולעב תורתוב תיינבל בשחמ םג שי

 | לש םירטמ תואמ שי קירבמ-רוחשה הכירעה ןחלוש ירוחאמ
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 תונכות - החירפב ואידיוה תכירע ףנע

 תוועע? תומייאמ ,ןהיתומודו ריימרפ ,דיווא

 הועע םילילמתה דבעמש המ הכירעה רדחל

 הביתכה תנוכמל

 ירופיס ,םליפה רודב וכנוחו ולדגש םיבר םיכרוע וניניב םיכלהתמ ןייד
 יטרס לעו ןשונה (9קווטפז) רסיילפסה לע םיססובמ םהלש היגלטסונה
 ,ראתל לק .הזה םודקה הכירעה ךילהתמ דרפנ יתלב קלח ויחש ,הקבדהה

 א 3

 הכידע תנוכמ וז .תמייקש רתויב תיעוצקמה תבשחזממה הכירעה תכרעמ איה ,\/וםדה הכירע רדחל סנכיי רשאב הזכ ךרוע לש תינושארה ותשוחת היהת המ ,אופא

 ךרוצ שי בשחמה דבלמ .((טּבטזב 950 שוטנוקמ בטחמ לע תססובמה ,תיראיניל אל .ונזמי לש יטרדנטס

 ראתאש ינפל .ילאטזנידל ינולאנאמ ואודיו תוא רוממה סוטרכ תמגודכ ,םיפסונ םיבוכרמב .הכירעו עונלוק לש רשקהב םליפב יתעננ אל יימימ ,דחו םג זדעצלו יתחמשל

 גונעתה .םירפסמ וטעמ ןתאו עגר דוע בכעתא ,הדובעה יבלש תאו הזה אלפה רישכמ תא ונמליצ הבש ,אבא לש תזטטמוטואה המלצמה תא יל ריכזמ ומצע חנומה ,ללכב

 תוחפל שי בשחמ לכל  ,רלוד ףלא 10572 29 ןיב םיענ ב"הראב םהיריחמש םימגדב עיגמ ואידוו םע ילש ינושארה עגמה .תדלוהה םוז חביסמ תא וא לויטה תא ונלונ

 וא) 8/2000% לדרגב דחא ינוציח 30 תוחפל ,8//140 לש ימינפ כ רה לש 8 ךילהתל רושק היה אל בשחמה .הכרדה יטרס יתכרעו יתמליצ םש ,אבצב רצונ

 ןווגמו םיינוציח םילוקמר ,(תוחפל) 'ץניא 14 לדוגב םירוטינומ ינש ,(208 - רוציקב יתשמתשה ובש דויצה .,וילע יתבתכ טירסתה תש הדבועהמ ץוח ,ליעפ ןפואב

 .בשחמה ךותב ּהכימח יסיטרכ םעפ לכ יתמעפתה המכ דע רכוז ינאו ,םליפה רודמ ךרד תציפקל בשחנ רבכ

 בוכרהל :לוכו ךדועה .םינעוריא ףצרב היולת הניאש הכירע השוריפ תיראינול אל הכירע .ףסונ לוק ורע יתבליש רשאב וא הנזמתה ץורעב טאק יתישע רשאב שדחמ

 ליחתהל הצרי םא .המיאתמו החונ ול תיארנש הרוצ לכב ,דבוע אוה וילעש טדסה תא קושח תא ופיצה תועומש .ואידיוה םלועל תובר תועתפה ובוחב ןמט דיתעה

 חונרעמב ומכ אלש ,היעב ןיא ,ךופה רדסב ךורעל םשמו הנורחאה הניצסה תכירעב םיגשומ ,זעוצקמ ןמואב הכירע זבשחמב םישמתשמ ולחה ב"הראבש ,1993-ב

 קרו ,בשחמה לע תעצבתמ הכירעה .טרס 05 לע "הטלקה" םוש ןיא ₪/ום"ב ,תונשיה קלח ויה םירחאו טייב"הני'ג ,היצטיגיד ,תיראיניל אל הכירע ,(דיווא) | :ומכ

 דבעמב ךמסמ תביתכ ןיבש הזל המוד לדבהה ,הטסקל רמוחה דרומ ןורחאה בלשב תא ואצמש ,תוקצומ תויארל תועומשה וכפה הרהמ דע .החיש לכמ ךרבנ יתלב

 דוע רידחהל הברהב לק בשחמבש ומכ .הליגד הביתכ תנוכמב הביתכל ,בשחוממ םילולמת ואובו הכירע לע םתדמלש המ לכ וקרזת .ץראה יבחרב הכירע ירדחב ןמוקמ

 וא פילק ,טרס תכירעב םג ךכ ,ונספדה רבכש ףד לש ועצמאל הלימ דוע קר וליפא דא הרוש ,הרדה :וולמב םירשעה האמה תא תוארל

 רחא טוש ךיראהל ,דחא טוש ףילחתל ךרוצה ררועתמ דימת טעמכ .תמוסרפ 2 |

 .עצמאב אקווד שדח טוט רידחהל וא '" 4 "ו ה "ו "וו ו
 ךלוהש ןמזה ,הגאד לא .םייתכירע"םורט הנכה יבלש ללוכ הדובעה ךילהת

 םלוצמה םלגח רמוח .המצע הכירעה תליחת רחאל רזחומ ולא םיעגרב דוביאל 00 עפ
 ארקנ הזה ךילחתה .ינוציח חישק ןנוכב רגאנו בשחמל סנכומ ,תוטלק לע 'עיגמ 100786469

 עדימל (הטסקב םושרה) יגולאנאה רמוחה תא בשחמה םגרתמ ובו ,היצטיניד =

 זהמ><ג ה[

 וו פו (לוורש 2) לו

 ,(היינש לכב ולאכ 25 שיו) טרסה לש םיירפ לכ קרוס בשחמה .ילאטיניד ןא-י<- 0

 -ידל ינולאנאמ םוגרתה ,(1 ,0 - דחאו ספא) תיראניב הפשל ותוא םגרתמו 447 ו שש הפו אא ווטש 2
 תוריהמב ץר טרסהש ןמזב ,ונייהד ,תמא ןמזב םישענ ןנוכב הרימשהו ילאטיג * "* -
 :הלינר הניננ ו 0

 וז

 ןמזב ןוכסיח - תישאר .הרידא איה ילאטיגיד רמוח םע הדובעה תושימג | 3
 ,םיוסמ עטק אוצמל ידכ הרוחא וא המידק הטסק קורסלו ץודל ךרוצ יל ןיא

 ךווצ ןיא .הדוקנ לכ ןנוכהמ הלעמ ינא ,ןמז ספאבו ,דחא רותפכ תצוחלב שי
 תוינרזצה תויצלופינמה . (םפוווחס) ש"ל וא (=בפ| תסחאבו₪) םקדל תוכחל "

 הניפה תא חותמל | ,הנומת לש םיעבצ תונשל לוכי ינא .תולבגזמ יתלב 7
 תרוצ תא תוועל וא לוב לש לדוגל הנומתה לכ תא ץווכל ,הנוילעה תינמזה 1

 .דועו דועו רודכל יטרדנטס ןבלממ ךסמה
 רויצ תונכותב םדוק ונרכהש םיטקפא םתוא לכ טרסב בלשל ןתינ וישכע

 .דועו (=8חש85, [?סוטפחסמ , /!הסוזּבוא תמגודב הנומת דוביעו



 0 חה - יושי

 תושימג תניחבמ רקיעב ,רבעב ונרכהש המ לכמ הנוש /!0"ב 580ט6ח06 תכירע
 הכירעה יפוא לע רמוש ןיידע /ום"ה ,תאז םע .קוידו תגריהמ ,תויזעט ןוקית ,הדובעה

 ,ןןהסססזה תוסוווז| ךורעה רמוחל רוטינומ ,(50₪ו06) םלגח רמוחל רוטינומ ,תלבוקמה

 בכעתהל ךרוצ ןיא ךרועל .'דכו דחחו עוציבל דומ ,הליגר הכורעל דומ ,(כטו-|ח ירותפכ

 םייתונמאה וירושיכ תא איבתל תלוכי ול ןתונ /[ם-ה .תוינכט תויעב לע ןמז זבזבלו
 ,יוטזב דיל

 שי. .ספ] זסטטסווטח"ה יבלשב תוברמ תחא היילוח וה \\/!ס"הש רוכזל בושח

 םילבקמ וב ינושגרח בלשה אוה ,0/6-| ח :יפוס רצומ תכירעב םיירקיע םיבלש ינש
 ךילהתה אוה סח-1וחפ"ה בלש .ספאמ 560טשחטפ"ה תא םיביכרמו תויתכירע תוטלחה

 הז לכו ,דכ\ תורתוכ ,םיטקפא ,(לשמל עבצ לש) םינוקית וטעמ םיפיסומ וב רקיה

 יפפ ,םימגד רפסמ םימייק .0ו[-1ןח8 רישכמ אוה וסיה .רתויב ההונגה תוכיאב

 חילאש תוכיאל תיפוסה הנומתה תוכיאב עיגמ וניא םהמ דחא ףא ךא ,יתרפיס רבכש

 ."ימשר" 0ח-!!זוש רדחב עיגהל ןתינ
 תופסונ תורבח קושב תומייק .םייניצר םידחתמ ןיא ןוידע 4/וםזל ,תאז לכ תורמל

 תונוש תומרופטאלפ לע תוססובמ ,בגא ,ןבור ,תויראיניל אל הכירע תונכות וא'צוהש

 וללה תורבחה תא | ואיבהו דחי םהל ורבוח םימרוג המכ אג אלו ₪0 וניהך -

 אל הז ןויסינ ,יעוצקמה קושב הצוטיב תורחתהל ןוצר ,תישאר .תומוד תונכות איצוהל

 השירד עיפוהל הלחה ,ףסונב .תורחת ןיא גס תמרופטאלפ לע .2/וס"ל ,הפו הלע
 ,תיבב וזאידיו תומלצמ שי םלועבו ץראב םישנא ןומהל ,יתיב שומישל הכירע תוננותל

 זמהיניב רשקל אל המל זא .בשחמ םג שו הלא לש םבורלו

 יטירפ המכו הכירע תנכות תוללוכ תוליבח תויונחל איצוהל ולחה תובר תורבח

 קיחצמ ריחמב ואידיוה תמלצמל וא/\ יתיבח \אידיול םירוביחו םיסיטרכ ומכ ,הרמוח

 ,ולש םייתינה ואידזוה יטרס תא ךורעל ונתיאמ דחא לכ לוכי 3,500%"מ רתוי אול לש

 קר אלו .דועו םיטקפא ,הקיזומ םהל ףיסוהל ,יתלילע טרס ,םילק ואידיו םתמ תושעל

 יטרס רצייל םמצעב םילוכי ןיפכד לכ םצעב\ םילעפמ ,תודסומ ,תונטק תורבח - תיבב
 ש"ל תונוונמ ןבורב ולא הכורע תונכות .תיספא תולעב ,ימונפ שומזשל הכרדה

 ,(!םס"המ הברהב לוז קפט אללו ,יתיבה רזגמב טילשה בשחמה אוה םייתניבט

 (קחשהמממ-=====-=-=-==-

 מַה

-- = 2 | 

 דוחאא 1

 ינוע ו דור ₪ ךי ₪ - יט יירש

 ית 0 0-0 יה זאפ 1
 ₪ יג

 ,יתרכזהש םיריבסה םיריחמה חווטבש 20008 תדמוע הלא תורדבח לש ןשארב
 וליא"יא םגו תורדהנ תונוכת תלעב הכירע תנכות האיצוה ,\(ג6 תמרופטאלמ לעו
 הכירע רישכמ 80 - השדחה הסרגה ,אטסטפ קופוחוטוט"ב רבודמ .תונורסה

 ואידיו ךרד ,הרצק תמוסרפמ לחה רבד לכ רוציל רשפאמה ,יראינול אל ,בשחוממ
 .אולמ ךרואב יתלילע טרס דעו פילק

 ךל תרשפאמ איה ,ךתוא םיקפסמ םניא !לא םאו ,םיטקפאב הפולא >זפוחופזפ"ה
 יצורע רטויו ואידיו תובכש 101 םע הדובע תורשפא תמייק ,ךמצעב םיפסונ רוציל

 ףסוג .ןורתי ,תורידא ןה .(דזפחפווטחפ) .םיטוש ןיב בולישה תויורשפא .דנואס
 ו-ווה6 תכרעמ איה | קזפחווסז -ה | ,תוכיאה אוה ,(40|₪-ב היעב הווהמש)
 רמוחה תא םימנוד ,תינוועארה םיבלשב הכירעה תא זרזל ידכ .דחי םג 0ח-1וח"

 המיגד םיעצבמ הדובעה םויס תארקל .(היצטיניד = המיגד) חכומנ תוכיאב בשחמל
 תמייקש רתויב הבוטה המרל העיגמ תיפוסה תוכיאה ,ההובג תוכיאב םעפהו ,שדחמ
 !קושב

 שורדה דוביעה ןמז ךשמ אוה (תוכיאהו םיטקפאה) ולא לכ לש לפאה דצה
 ,תוינש רשע לש עטק לוכי וכוגנוג 950 לע וליפא פוס טרס תונבל ידכ בשחמל

 .תובר תועש תופיצרב דובעל ונלש בשחמהמ שורדל ,םיטקפא המ וכותב ללוכה
 .ןפוא םושב ןכתיי אל הזכ רבד יעוצקמה רזגמב לבא ,הלודנ היעב אל ילוא וז תיבב

 ךוועהש איה ,"תוזתיב'ה חונכותה ואש ומכ ,םופחווש"ה לש תפסונ היעב
 ךתושרל תודמועש תובד תויצקנופ .ינבבוח הכודע ילכב רבודמש ,שיגרי יעוצקמה
 םג והומכו ,רסחב הקול דוווו'ה דומ .תופחושומ"ב תומייק אל ,לשמל .,\\/וםיב

 ןתינ אל טעמכו ,םווטא 8 זה י"ע הבורב תעצבתמ הכירעה .םיטושה ןוגרא םוחת
 :םיירפסמ םינותנ תרזעב םיטושל תויצלופינמ עצבל

 ךורעל הנהג דאמ ינא ,עבשומ א/!ם שיא יתויה תורמלו ,ולא תונודסח תורמל

 םחיארש םיבר םיפילקש ,םכל חיטבמ ינא לבא ,םכתא עיתפא ילוא .טזפחופזם"ב
 ולחהב זוז וזה הנכותב ורצונ ,(\/ד\/"ב וליפא וא "אספוקב") היזיוולטב

 רזגמב םיבר םישנא הפשחו טרס תנכה ךילהת לש תוירותסמהמ קלח ךיסהל הרזע

 ₪ .בשחוממה הכירעה םלועל יתיבה

 .8/303/ הצוס-2 .?שהיי 20 ,422 ?/0ק היכו כא /יאכ/ קס]ע ןכ ין,



 ירוחאמ םג םיטרסב םיבככמ םיבשחמ"

 ךסמה לע םגו םיעלקה

 ירוחאמו ךסמה לע ,דווילוהב םיקיתו םיבכוכ םה םיבשחמ
 םידחוימה םיטקפאה תריציב םיליעפ םיפתוש םה .םועלקה
 ,'םמאג טסרופ" ,"הכוסמ" ומכ םיטרסב

 ופתתשה "הדויה קראפ"ב .ובכיב םג םיבו םיטרסבו ,דועו "תויראה |
 דיקפתב ,ךסמה לע ובכיכ םגו ,םיטקפאהו םירואזונידה תריציב םיבשחמ |
 ,"סרקינס'ב םג ךכ .קראפהמ תואיציהו תוסינכה לכ לע יארחאה בשחמה |

 טרסב וא ,תודבחל "הצירפ יתוריש" ןתונש 'רקאה  אוה דרופדר טרבורשכ
 חצירפ ךרוצל בשחמב שומיש םנמוא השועש) "םיבקע לע תדדוש" שדחה [

 (..שונא תסדנהב תונורתיה תא השינדמ ךא ,םיקנב

 תמדקתמ הקפה תביבס
 .םימיהדמה םיטקפאה תא עצבל הרשפאש איה 25!41 תנכות

 | .תרבח לש רצויה תיבמ ,4ס| הקפהה תביבסמ םיאב םילולעפה

 ןוקיליס לש 85|₪1 םע ףותישב ,(הינרופילקב סאקול תרבחב הקלחמ)
 םירקש" ,"ןמטב" .,"חינלטק תוחילש" ילולעפל ושמיש ולא .סקיפארג
 תוחתפתה םע רצונש ,תואיצמו היסטנפ ןיב יקנ בוליש .דועו "םייתימא 1
 .תבשחוממה היצמינאה תיישעת /

 קלח םהל שי םויהש ,םירוטמינאה סילוני 150 תכרעמב שומישב
 תוקפהב דבכנ

 ,תויעונלוק
 חיטהל

 - "הכניסמה ₪

 היצמינאו םילולעפ

 תבשחוממ

 ךלמ" ,"סנוטסטנילפ"

 .חבורקה ךתביבס םנ אלא ךלש הדובעה

 יי יש ג מנ יא ג

 םיזח חרואו הרואפת ,הדובע

 תא בלשלו תומדל תוישיא שיבלהל ,בשחמ :יריציב םייח חור
 םוליצ ידכ דע העיגמ וז תלוכי .םייתימא םינקחש לש ולאב היתויוליעפ
 םו'ג) תריוצמ תומד יצח - םדא יצח רצויה ,היצמינא בלושמ דיולולצ
 .("הניסמ"ב יראק

 הימדה .תודבעמ תומיקמ סקיפארג ןוקיליסו ינסיד טלוו תרבח ר
 טדס לע ססובמה ,המודמ תואיצמ לש שדח גצימ וחתפי םש ,הדירולפב
 יבחרב לייטל דלרווינסיד ירקבמל ורשפאי ךכ ."ןידאלא" היצמינאה
 לע הסיטב ולש םימסקה תרונמ תא שפחלו ,ןידאלא לש :וריע ,הברג
  ןמזנ תזטסילאיר הזצמינא .זטילאיר לאוטיו תונחת שברא לא דברמ
 השוו דצ- יבשחמ לע וחתופי ולא - תורישעו תודח תונומת ,תמא
 וחוב תנכות ימושייו (אווסב לש טיב 64 ידבעמ) ואסוססל"ו ₪2
 ה -טחו/!=ח

 ןמזב תבלושמ הקפהל ,56| סע תוחוכ תדחאמ "טנירפס" תרבח םו
 ו תרושקת תשרב ,60 ירצומו תומוסרפ ,םיטרס לש תמא
 "ואידוו .טדומ .חולשל .עוצקמה ישנאל .תרשפאמ תשרה תחוופ
 .ידיומ רזוח ןוזוהב ,ולאל ולא היצמינאו

 ,וחס-וצגו אתה םשב םילכ טס תפשוח "וידוטס ןוקיליס" תביטח
 ,םינוש םימוידמב הצפהו הריציל דחוומב תוקזח תונכות שולש ליכמה
 ךכמ םיעבונה םיתורישה דחא .אשיפזסאם ו\וזופדושש תייגולונכטב
 [ומיאו הכרדה ינפלואל השיג ,הכימת קפסמש ,5דטפוס 05|1 אוה

 ,"וחה וידוטס"ה .תויעב ןורתפו תונויער ףותיוש ,םיבחר

 אוה ,(טנרטנוא תובתכ ואר) ושש תנו ע ופילע
 ברקב ןיינע םיררועמש ,תולובג יצוח םילאוטר"ז 'םינפ

 .רודיבה תוישעת לש הקינכטה ישנאו םירצויה

 ילאוטריו םלועל הפישח
 םיבשחמה םיבככנמ ,סורב רנרוו ינפלוא לש ,"הפישח" שדחה טרסב

 ,םידחוימה םיטקפאה תמרב קר אל ,רומ ימדו סלגאד לקיימ לש םדצל
 .םתביבסבו םירוביגה ייחתב בושחמה תוברת לש העמטהב אלא

 תואיצמה תדבעמ לש התמקה תא ורשפיא סא+א יבשחמ
 ווביגה דדומתמ ובש ,ידיתעה םיקסעה םלועב ו ,תמודמה |

 וז .תיסובה לש חה ו
 הדובעה םוקמ אדו דצ ןיימול חתמה | תונמדזה
 ל = "ילאוטריו"ה

 ז ךרעמ .םייח ואו הרוזופת איה תבשחוממה הביבסה
 ידנוו .תוזודקל ןיב ראידיו .תודיעו ,תיבבו דרשמב ינורטקלאו|
 תובלושמ בשחמ תוכרעמ 125 - םידבועה ידליו םיסוב ,הרבחה

 ילכ קר ניא בשחמה ובש םלוע םירצוי ,תרושקתו הדובע ילננ"

 | - ור ומ - | -|



 | ו רפסה םצ השצ] המ ,ד'את | תכ טי 'מל .ימוטא \אאלב |
 \ לארה |ש השיב הרומהש  .םויה םירפס םצ קרס תהל

 רשפא ך'א ,'אולו |כט |\;אלב הזיא

 | ביבסמ הזה |שקאה לכ םצ דומלל

 .םאש 'תנבה .םסאבמ שממ
 'ל|א יל -  וסבועי יפ-וש ₪ | | ||

 א ליש יל- לש |[ | אל ,ותוא םכסל ךירצע
 .הידמיטלומב םוכיסה .תא שיא |

 הידמ יטל\מה סיטרכ .תרזצב
 סיפדהל לכו | 4688 לש
 גשתמל רשי רפסהמ םיטסֶקרט
 םאו הק'פרא ףיסוהל ,רס'"'אה |

 .ב')אמ לוקספ

 || ריינ םתס לצ םוחמב .הידמ'טל\מ
  הסשמא גשתמ לצ רפסה תא םכ0 |

 תא הרומל א'גנו םוהורוי לש

 [ם'א קיפרא םג .םיאמב םג \) חנא ,הלחא
 .םוכיסל דנואס םי

 יא הרומל םצ המו ,ד'את
 + ת'בג בשתמ

 הידמ 'טל\מה סיטרכלש ףיכ הזיא

 םדומ/ 009 םא שי 4ש₪א לש ||
 וופלטו \ופורקמ .ת'נורטקלא הר'כזמ

 |  .תונקל התוא םא תלש ) | \ש
 | םוקורו לש 4088 בשהמ | ןוש

 ו'מזהל לכ\| יכ
 הצ'פ ךכרתא
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 וופלט

 .ץתמ ,ןכ םא ןכ .א :רבעב הז ןולאש תאלמ םאה
 ,ה//רקי ה 'דומלת

 ?לירייטסט ןוכמ

 :ןולאשה יולימל תוארוה
 .התיכהו ךלש ןופלטה יסמ ,ךתבותכ ,ךמש תא אלמ .1
 קה .ןחבמב ךתלוכי יוצימ לע תיתימא הנומת לבקל לכותש ידכ תונכב ןולאשה תא אלמ .2
 .סניח הקידבהו חולשמה ,לובב ךרוצ ןיא 3

 6 משו ל ונא ןחבמה ןפוב
 דימת חילצהכ בויח דנא

 .ינממ רתוו וחולצי םירחא םידימלת .

 !לשרא םא היהי המ

 :!רמוחה תא רוכזא אל םא היהי המ

 .קיפטמ יתדמל אל ילוא -
 רטניי רבכ ןחבמהש רקיעה =

 < וש לע ודיני המ

 .התוכב םודומלתה לע טיבחל הברמ ינא /
 יל עירפמ רתויב ןטקה שערה וליפא
 וכרתהל
 .ביבסמ הרוקש המ לכל בל םש ינא
 ללגב ,תוקד 10-מ הלעמל זבזבמ ינא
 .זוכור רסוח

 םלוחו ריואב ההוב ינא

4 

1 
 ןיב יל חרוב" ןמזהש שיגרמ ינא

 פ ינא ןמזה 4 ו

 תא םייסל קיפסא אלש ששוח ינא
 ןמזב ןחבמה
 .ןועשב טיבהל עגר לכ הצור ינא

 ."תועבצאה

 תוריהמב ארוק ינא ןמזה ץחל לשב -
 .הלאשה תא ןיבמ אלו

 .ןמוב הניחבה תא םייסמ אל ינא

1 

 מאתמ זנא ןחבמה ןמזב .

 לכ וליאכ שינרמ ינא ןחבמה ןמזב
 .שארהמ ייקחמניי עדיה

 רכויהל
 ,חילצמ אלו יתדמלש םיטרפב

 ינאש חוטב אל ינא ,ןחבמה ןטוב =
 .ןוכנ רכוז

 אלש םירבדב רכונ ינא ןחבמה רחאל .
 ןחבמה ןמזב יתרכז

, -- 5 

1 
4 
3 

4 
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 . !תורעה

 םוינפב םוחו הפב שבוי ישינרמ יוא
 .גינרהמ רתוי עיזמ ינא
 ףוג יקלחב וא םיידיב דעור ינא
 .םירחא
 תרוחרחס וא שאר-.יבאכ יל שי
 .ןטב-יבאכ יק שי

 םיעוריא הנורחאל ורק םאה
 זךידומיל לע ךתעדל ועיפשהש

 םיתיעל טעמכ
 תוקוחר םעפ ףא

1 1 
ָ 1 

. 1 
 ָן 1

,: 1 
. 1 

1 , 

 םיתיעכ טעמנכ

 תוקוחר םעפ ףא
 ַז 1

1 1 
4 1 

, 1 

| . 

 םיתיעכ טעמכ

 תוקוחר סעפ ףא

ָָ 1 

3 1 

1 1 

1 1 

ָ 1 
1 1 

 םיתיעל | טעמכ

 תוקוחר םעפ ףא

4 1 

 ג 1

2 1 

 ו /

 סיתיעל טעַמכ

 תוקוחר םעפ ןא

1 1 
 ן 1

 נ :

1 1 

ָָ 1 
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 אל .ב

 טעמכ םיתויעל
 דומת תובווק

4 . 
1 1 

4 . 

. 3 

4 : 
4 3 

3 3 

 טעמכנ טותועכ

 דימת תובורק
4 . 

4 . 

+ָ 3 

4 1 

3 4 

 טעמכ םיתועל

 דימת תובורק

4 3 

34 3 

4 3 

41 . 

5 . 

3 4 

 טעמרכ םיתיעל

 דימת תובווק

4 

4 

4 
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 טעמכ םיתיעל
 דימת תובורק

4 

4 

4 

+ 

:% | 
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 וחלש ו ולס ,קבדב \" | תינושל וקיבדה

 ולוגיעב ןמס) נז

 הז ןולאש ךל שיגמ ,םהינחבמ ינויצ תא רפשל םיטנדוטס וא םידימלתל תורשפאמה תוטיש חותיפב קסועה ,
 .ךבטימב תויהל ךל םיעירפמה םימרוגה םהמו ,ןחבמב ךתלוכי אולמ תא הצממ ה; תא הדימ וזיאב תעדל ךל עייסמה

 םיניינעתמ םכירוהש

 םהל וארה ,אשונב

 .ןולאשה תא

 .המיאתמה הרפיטה תא לוגיעב

 בטיה דומלל קיפסמ אל ינא
 הניחבל רמוחה לכ תא

 עגרה דע הדימלה תא החוד ינא
 ןורחאה
 תעדל ילבמ הניחבל שנינ ינא
 ןחבמל שרדנה רמוחהמ קלח

 לשב ,הניחבל ףייע עיגמ ינא .4

 תורחואמה תועשה יש היחמל

2 9 
 :בשוח ינא הדימלה ןמוב

1 
. 

3 

3 

 ,חיכצהל יוכיס יל ןיא
 אל ינאו םיניבמ םירחא

 ינא אליממ ,י(מאתהל םעט ןוא .

 .חילצא אל
 סיחילצמו טעמ םידמול םידחא
 ונממ רתוו

 םיבושח רתוי םורבד ול שו

 .עגרכ תושעל

 ךפהמב ו חוברה תוקספהה |
 .זכרתהל יל תועירפמ ,הדימלה
 היויבלט תוינכות האור ינא

 .הדימלה ןמוב

 ההוב ינא הדימלה ןמזב
 .םלוחו ריואב
 הדימלב זכרתהל השקתמ יִנא
 .תופיצרב העש עברמ הלעמל

 .ומוחה תא תצמתל השקתמ ינא
 רמוחה תאירקב קפתסמ ינא .

 .דנלב תחא עפ

 תא בטיה ןנשל קיפסמ אל ינא =
 ומוחה

 ןיבהל ילבמ פייעב דמול יִנא .
 רמוחה תא

 לע ימצע תא קדוב אל ינא
 .יתדמלש רטוחה

.1 

1 | 

3 

 םידומילב ךישמהל הצור יתייה
 דיתעב םיהובג

 ןחבמב יבטימב תויהל הצור ינא
 .חילצהל ידכ ןמאתהל ןכומו הצור ינא
 ינשיה תא רפשל הצור ינא

1 
1 
 ג
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 (הרבעש הנשה ףופב וא) ןורחאה שילשב ילש םינויצה עצוממ

 הז וולאש יוליממ לבקתמה עדימה לכ יבגל תטלחומ תוידוס תרימשל תאזב בייחתמ טקליר-טסט ןוכמ :תוידוס תרימש

 6) .מייעב סקליר-טסט :ןוכמל תורומש תויוכזה לכ
 .03-5101531 :סקפ 03-5104010 :לט .ביבא-לת 61047 :דוקימ ,4767 .ד.ת .מייעב סקליר-טסט :ןוכמ

 טעמכ םותיעל םיתיעל טעמכ

 דימת תובורק תוקוחר םעפ ףא

4 - '- 1 

-. 3 1 1 

 . ו 1 1

1 ָ 3 41 

 טעמכ םיתועל םיתועל טעמכ

 דומת תובורק תוקוחו טעפ ףא

. . 2 1 
4 3 1 1 

4 3 : 1 

4 3 ָ, 1 

1 2 3 3 

 טעמנ םיתיעל םיתיעל טעמכ
 דומת תובורק תוקוחר םעפ ףא

- 3 1 1 

1 1 " 1 

+ 3 4 1 

1 1 3 3 

 טעמכ םיתוענ םיתועל טעמבכ

 דימת תובורק תוקוחר םעפ ףא

 .- 3 נ 1

4 3 1 1 

4 3 1 1 

 א 1 1 /

1 1 3 - 

 דואמ הצור הצור הצור אל
 שיח - הקילסהו חוששאה וסט ,כרו3 ןיא ,ראלה תסיתו סוכהו קס?ה ,ןוטאשה תא וסקו אא :תו6א תוארוה
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 קו קר ₪1 הופה תוהה 'אמופ הוססשנ ירו
 02 ו וו" ו ריו ו ראו ו

 רוה וו אא, א וא רק ווב וו
 0 וו ו וא ,'רו'ב הייס 06 ו

 68 לע תוער םילימ המכ

 רבכ תורבחה

 ,תובשוח

 המ לכש
 לע ואיצויש
 ,חילצי ספ

 תולזלזמו

 נעיקועהל ךרוצב
 הבשחמו תוירוקמ

 האיצומ רבכ תינויקק הרבח ל
 תלת ומד םע ,ןברוחמ ןמזקפ 1

 :,תועש שולש לש ידמימ
 תבשוחו 60 לע ותוא תפחוד

 .,תבשחמ ל"כנמ ,רימת  .חילצתש
 ,6ם0 לע איצוהל ולחהש זאמ הברה ולע תוריכמהש רפסמ

 הפוצ רימתש ,ןויס הנייצ רבכ "הבנונ" לע הבתכב ,םדוקה ןוילוגב

 רתוי הברה אוה יכ ,בשחמה יקחשמ קוש לע 60-ה לש תוטלתשה

 םיספותו וילע םירומשש םיקחשמ קיתעהל ןתינ אלו ,רוצייל לוז

 איצוהל קיספת תבשחמש ,זירכה וליפא אוה .םיטייבהגמ תואמ

 .דבלב סם קווישל רובעתו ,םוטקסיד לע םיקחשמ

 ?קטידינימה םע המ זא
 (00"ה תא בורקב ףילחהל רומא אוה אלה ?קסידינימה םע המ זא

 ןתינו קיטסלפב ןגומ ,ריהמ רתוי ,ןטק רתוי אוה .הקיסומה םוחתב
 .רימת םע ךכ לע רבדל יתטלחה .וילע בותכל

 יניצר םויא וניא ₪0-ל בודקב אציוש קסידינימה ,ותכרעהל
 ינוס ,ללכבו ,טייבהגמ 1207מ רתוי וב ןסחאל ןתינ אל יכ ,סס"ה
 וריחמ .,ךכיפלו .,הז בלשב תוחפל ,ותוא האיצומש הדיחיה איה
 ,םיטקסידה תא ףילחי קסידינימה טמרופ ותעדל .הלעי קר םוצעה
 6 לע קר הבורקת הפוקתב םיקחשמ ואיצוי תורבחהש דועב

 ליכהל לגוסמש ₪00 לש שדח גוס אצוי וטרטרואש ,יתעמש םגו

 המ .לי'גדה 607ה לש 6807ה םוקמב טייבהגמ 2,200 לש תומכ
 1,000 ליכהל לגוסמש קסידינימ אציי םא תבשחמ תרבחל הרק

 'םיקסידינימ קוושל וליחתי תורבח דוע םא הרקי המו ?טייבגמ
 ?םיאלפ ודריי םהיריחמו

 הבישח ייןקיל
 הרבח לכשכ ,וישכע ?(20 תובהוא םיקחשמה תוהבח לכ המלו

 איה ,טושפ קחשמ םע דחי תועש עבש לש ומד איצוהל הלוכי
 קחשמה ךיא הנשמ אלש תענכושמ |

 תוכזב קר ולו חתילצי אוה ,הארנ
 בל יתמש רבכ .60 לע ותבישי

 הבשחמה תומכב תיתועמשמ הדיריל |
 לע .םיקחשמ חותיפב םיעיקשמש

0 

 : 6ס"ה תונורתי לע חוכיו ןיא
 ,תולודג תוננות אוק =(3:ב םיטרס

 לבא .'וכו = עדימ והגאמ | ןוסחא |
 וב תושעל ךירצש :ןורחאה שומישח !

 חא סדוה אוה .םיקחשמל אוה
 .עיקשהל םינרציה לש .היצביטומה \

 ישוקב ספותש ,20001 2 תא יתיאר י

 אנ .ונממ ךורא רחוי ומד ול ףרוצמשכנ ,סםס לע בשוי ,טייבהגמ ינש

 .ןקנקב שיש המ לע םג תצק דובעל

 | .אצמנ םיקחשמה םלוע לש ודיתע ירה .גאוד אל נא לבא
 | סם ך,קושב וטלשי םסיסאו ומכ םיקחשמו ,יתימא ןמזב הקיפארגב
 עדימהש הדבועה םצעמ ,ירעזמ םוקמ םיספות םה .0₪ אל וא
 ךרואב םיטרס ,0ם0"ב ומכ ,אלו ,םורויצהו תונכתה קר אוה רומשה

 ,סולינה לש

 טקשב ובשיי אל םיבנגה
 ןלוכ לע היהי ,00 לע קוושל ורבעי תורבחה לכ םא ,רבד דועו

 םירישכמל שוקיבה לדגיש עגרב .וילע םיבתוכש םירישכמ גישהל
 תורחת רצווית ,תורבח לש בחר רפסמ ידי-לע םירצוימה ,הלא
 = רלוד 3,0007מ .חונצל לולע הלא םירישכמ לש םריחמו ,םיריחמ
 | תא ושדחיו ורשאיו ,םתוא ונקי תונכותה יבנוג .ןכרצל ריבס ריחמל
 .עבטב תוקתעהה רוזחמ

 איצוהל אלא רתונ אל תורבחלו ,תונכות וקיתעי דימת דימת
 הז סס לע ,םשא שיגרי ןתוא קיתעיש ימש ,ךכ ידכ דע בוט קחשמ
 ₪ .םלועל הרקי אל

 | = ל -| -|



 | ו 0 יש ו

 ו ו = םידוק הלא .הסריגב יזלת ,םיקחשממ תרבוח ינפוצ הריסמ וא תצרופש הנכות איה אפ/=הו| 08%

 ה - תא סינכהל ושקבתת םיניעטמ םתא רשאכ .םתינקש קחשמה תרבוחב אוצמל ןתינש תואמסיס וא |

 ו : רו ו .קחשמה תקתעה ינפמ הנגה חיטבמה ,דוקה
 - ו 2 . . אש/םמ- םשב הצירפ תנכות האיצוה 003 תרבח לבא ,יקוח אל הז תושר אלל קיתעהל

 וא םירצויה תושר תא שקבל שיש ,שרופמב תנייצמ איהש ךכב תרענתמ איה תיקוחה היעבהמ .((060%

 .ירוקמה קחשמה תא תונקל

 קורסל ליחתת הנכותה ,אצמנ אוה םא .ומש תא םישפחמו הנכותה תא םילעמ קחשמ ץורפל ידכ

 חתנל הנכותל רשפאל ידכ ,היירפסה תא ןמסל ושקבתת וישכע .ויתוירפס לכ לע חישקה קסידה תא

 = ץבוק ,ושארה ץבוקה תא[

 תא תחתנמ הנכותה .הלעפהה
 וו | 0 ₪ | = ;הנגהה תא הריסמו ץבוקה
 || ו | | תרצו: איה הצירפה ינפל |

 איה הילאש | ,הוכ-ב היזרפס

 | ,ירוקמה ץבוקה תא הריבעמ

 ,ספדיי ץבוקהש הרקמ לכל

 , םתא וישכע .דאמ טושפ

 ו

1 

 ה

 ה החז = ו (:0ו1= - ויק 8 מ ב

 5 --- 1 ו קשה תא וירהל םילוכו

 |" )ו 5 5 / | - הֶסַריִגְה תא גישהל ךירצ
 - =. "ו 0 = קוטב רתויב השדחה [

 שזו םולשת תרומת האלמ
 תא יתיאר - .פההם\/ חס [

 וגיה םירצוי תויוכז תרפהל קוחב עובקה סנקה ,ראורבפ לש האלמה הסריגה
 ,עגוכ השדח "ימה :איהש

 ,םיירט םיקחשמ הליכמ איהו

 .ץראל ועיגה קרש

 קזנ תחכוה אלל הרפה לכל ח"וע 0

 יתב םע הנכות תוקתעהב ףתושמ קבאמל תמתרנ קי'גמ תרבח *
 .(גאלפ ןגומ םימושיי ללוחמ) קי'גמ תביבסב םיחתפמה הנכות

 תרבח םע דחי ,עובק העינמ וצו םייוציפ תעיבת ושיגה םה
 יתלב קתוע הגישה רשא "מ"עב רטנס טאל" דגנכ ,"תונכות זומת"

 תולודגה םיטישכתה תורבחמ תחא ךרד תיזפוט תנכות לש יקוח יומו וה |

 .זומת לש החוקל התיהש ,ץראב --- 0ת106ת58] ה60671008א 26590890 |

 העינמ וצו כ תקינה ושיגה הידפמוקו תבשחמ תורבחה א הכל 7 רוה חויוציה חוירח וטו ודהץ בשחמ תורבחה לא | | "06 !סתת 800 ||ספהפמ

 יתלב הצפהו לופכשב קסע רשא ,דוהי בשות ,ןמחנ ינמ דגנכ עובק | |
 | םירוטילקת רוצייבו ,ןתרצותמ בשחמ תונכות לש םייקוח | 1 0 א ==

 םייקוח יתלב םיפסוא םיללוכה (יטפוא הטלקה ןנוכב םתבירצ) | 1[ +5 ₪
 | .ולא תונכות לש ו 9 ו

 רבתסה ,רטסמה ירוטילקת ואצמנ וב ,הרטשמה שופיחב 0 1 2 1 וו

 אוה םג ליכמ ,"סוירווקא" ארקנה ,ינמ לש ולוהינב 885"הש 7 |% 0 8
 .םייקוח אל םיבר םיקחשמ

 2 / 27% 46 ר?\ה / 0 הכלא הא[ / /6 דלה / ו ק 7 ₪7 17 הכלה הוא סי ₪ 7 405 = | ,
 | - מ ומ -|-| ..ם6 היה וקו 1 / .ך/6 הכלאה /2 כלא - 2 1?אהא/

 | .תיס/י] י41]6 תיס[כי! /5.לא3] הכיאס 422 /



 ₪ 4 חממה 4 השש

 65 ==" ג" 9

 אהה הורוהה .ליכהל |

 ּת .

 - שמ ' / .
 ו

- 2 

 יה הצזרווו יהל רקיוור ההי

 : 6( < | | ₪ + 60[ | 6זה

 םידיוצמ ,םיביבח טופ ונש ונתיבל ועיגה םייתנשכ "נח

 תורשעל ונתוא ורביחש ,םיטעמפמנושמ הספוק ,הדובע ילכב

 עובשבו ,תיבהמ יתאצי אל עובש ששב לכמ םילבכ יצורע

 לומ לוכאל המ היהיש ידכ ,תלוכמהמ"1₪₪ןע איבהל קר ינשה

 ,םיארמש המ בורמ יתפייעתהש דע ורבע םושדוח .היזיוולטה

 גיצמש הז ,ריממב 2 ץורעב רקיעב ,םינושמ הייפצ ילגרה יתחתיפו

 ,תדספה המ תולגלו העש תבשל חונ רתוז הברה .םירודישה חול תא

 .ררחשמ דואמ הז .בורקב דיספת וא הז ץנרב דיספמ התא המ

 | ו - ||

 .הייראלופופה היוגרהה בור רוזיהיההי וורוכהוהה

₪ 
 א ₪ = = ==רשה המ -- תר

 6-5 ₪ 1 אא

 תוטימה רדחב המניס

 למגנש ימ ךיא ₪ תחא הועב לבא

 םע ,עונלוקבמ ץוח ,םישופעעמו היזיוולטמ

 שי .תוקספהה ,םיחוציפה ,האעמ עמקט לכ

 6הודפחוסא ₪055 דס דורש 069

 שמתשמל בשחוממה םיטרסה גולטק "=

 תצק תואריהל וזח  הנכותה היושע ליגר

 ,םייח רסח שמתשמ "ששממ - הבולע

 תוכיאב ואידיו ,תולבגומ שופיח. תויורשפא

 .ינממ רשואמ ןיא ?ינא לבא ,הכפ:הככ

 יתפצוח רבכו הנכותה תא חתופ ינא

 ןיאו יתוארייאלש םיטרס 20-כ לש המושרב

 דסמב םישופיחצתוארל הנוונ םוט יל

 רתוי םיטרפ םג אוצמל רשפא םינותנה

 ?שדח-טרס אצי ןלא ידוול "חַמ ..םייפיצפס

 םוש ץימחא .אלש ידכו ?תמ סרלש הטיפ

 ואידיו עטק םג טרס לכל םיפרוצמ ,8

 םיטרפ ,ושארה ןקחשה .לש הנומת ,רצק

 םירקסוא המכ ומכ הנוילע תובישח ילעב

 תויורשפא וליפאו ,השע ףסנ המנו

 תמזשר ןוגכ ,עדימ רוזחא לש תומכחותמ

 תינקחשה תפתתשמ םהבש םיפסונ םיטרס

 .םיציצה םע תאזה

 150-כ קר .תלבגומ איה= תירקיע תחא הלבגמ 0817 0!₪8-ל

 הנכותה .גנוח םומעשה .לינהלושפ-חסוו לוכי רבכ המכ - םיטרס

 םיטרסה בור לע תיסחי טרופמ עדימ,/הצורש ימל רקיעב המיאתמ

 ילוא .רפסה"תיבל הרצק הדובע בותכל'"פ.לשמל ,םייראלופופה

 ונלוכו ,רתוי תובוט ויהי ונלש תרושקתה תומרשפאשנ ,םעפ

 לומ תבשל לכונ ,תמא ןמזב םירשוקמ םינותנ ידסמב שמתשנ

 היהי וליפא ילוא .םעפ יא רצונש טרס לכ תולקב אוצמלו בשחמה

 ₪ .ותוא תוארל ןמז ונל



 | םא"ש ,הזירכמ הז'ואת לע תרתוכ

 רכוש וא הנוק ,םיטרסל ךלוח התא ו

 ךל היהיש בייח התא ,ואיריו תוטלק

 .ןוכנה חוסינה וניא "בייח" ."הז 60₪-הפא

 תתל הסנמ "סנזיבופניא" תרבח לש קסידה

 הריקס ,"ואידיוהו םיטרסה. בבוח | ,ךל"

 ,ואידיו זעטק יווילב םיטרס לש"תתצמתמ

 א-ב | | . 1[ ₪ -- ן

> ₪== ₪5 ₪ 

 | ו; /

 הרוש ₪01 5 /\\ט סע 31!שת' 5 הו
 םסקוגנבז וחוה !0 0815, בח ותחס

 התו (םזותסהןץ חגתתש ןכהסגת (ט
 זסמובתנס 10ש5. 0[3מ 51315 ות (ת6

 זט]6 01 הש סמתומצ ב5 126 0
 0תבתב61ש | נרתנש 1 5

 ומ סוג06 , פת יי 306 390 ,'9פ07ה תונשב הלכו '10-ה תונש יהלשמ לחה
 0 ו ףיירפס ,םלוכמ בושחה םוחתב תוחפל לבא 85065 ב תרסתרסת| ות 7165 6 ו ו מ

 פסוק 0 נז הזמטונז 0 6 .ידמל םצמוצמ רחבמה ,ואידיו

 בויס תואיקתב] 116 | םז(ססז , ּבתו1 5

 תנע קס תפב][ץ שבתו (0 ₪4 !תש 1 :תועצומש תויורופאה ןיב
 [16 טספפ , [םז ב ט|5. וב 5

 טוווטיפקמ , גסותתק במ (רג!ת ג
 הורצק המישר הבו ואידיו תיירפס * תומך

 שדח ןטקה םקלח ,םיטרס 40 לש תבזכאמו

 לגש ,םינויכראב קבא םילעמ םבור ,ץואב

 ,תוקד 23 לש ריצקת שי המישרב טרס

 "בורקב"ה = הא >ךואמ םיריכזמ םבורו

 .עונלוקב

 ןע7? 1480 תו

 ,ןטק ואידיוה יעטק לש הנוצתח ןולח א

 דע טעמכ ריבגהל שי רטסלב דנואסה תאו

 ץיחל שי הגוצתה ןולח תיתחתב ּוהשמ עומשל םיצוו םא םומיסקמה

 שממ אוה לבא ,ךסמה לכ לע ןולחה תסירפל וה א|!ו2= רשפאמה

 .הנומתה תוכיאבו היצולוזרב רומח ןפואב תעגופ וזכ הסירפ יכ ,רתוימ

 עדומ תניעטל הרצק הקספה שי םימיוסמ םיטרסבו ,טאל ץר ואידיוה

 408 יכ ,בותכ הזיראה לע .האנהב דואמ תעגופש ,תוינש 5-10-ל תחא

 .תוחפ דוע הנהיי 808 ןיאש ימל לבא ,וקיפסי חה

 ךותב םיתיעל םיבלושמש תונויארה יביבש אוה הנכותה לש סולפה

 גרבליפש ןביטס יאמבה םע ןויאר ,לשמל ,שי "רלדניש תמישר"ב .םיטרסה

 .ןסינ םאיל ,רלדניש תא םלגמש ןקחשה םעו

 חיירפסמ 'ליץבהל .םיבכוכב גוריד ללוכ ,םיטרס לע תורוקיב תואצות ל

 .בר ינויח עדימ קפסמו רישע ןווגמה הפ ,ואידיוה

 94 ןחטנ|6! מז

 תצופתמשו וג 61

 רך = |. 9

 ו

 ל ןיידע ?יטרפ לטיס
 ו ב בו

 | יסרפ תקולח טוריפ םע"קשעשמ=אל יכ םא הדמתנ היצפוא םיסרפ *

 1994 ךע 19287מ שוַתִת לכל רקסואה

 .תורוקיבו םיטרש (םשקתש לע רמוח שמוח א

 םירוזיאל שמתשמה תא חואתמה ,תינויח היצפוא = אמוןטסיה *

 .תינכותב רקיב ממש יערה אה

 | שיכתשממ ןע ותרשפאמ ,הנכותה לכב תינויחמ. ילוא ,תפסונ ההרררנושא

 | אל ה ווסעומ 6טוס₪-ש ודיגו אלש ,ךלשמ תורעה בותכל

 .'רכו ,תיווונ תווורש חלצומ טרס-לש ומש ןוגכ ,תיביטקארטניא

 1 /ןייק 22כ הפקק 6202 - ק/ה הל ןיאייג א ,//אה ןייאי6 2

 ₪ .'וכו היטרגוילנצאשמעמהספדה ןוגכ ,תופסונ תויצפוא דא
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 םולח"ב תמאב יטויסש המ
 .הטילש לכ ןדבוא אוה תוהלב
 רסוחב תעטרקמ ךלש תומדה
 םיונק = םירוצי  ןיב | םינוא
 ,רבע לכמ םיצצש ,דירחהל

 תסאבמו תסנאנ ,הכומ
 פי ב(ספ|5 תרבח ,זנבו ?הוסחס וה דחפ 3וא תא םתבהא

 הלזמ תא תוסנל הטילחה ,םיהדמה 40 5 סזה\ו רוצייל תיארחאה

 השא וא רבג ,תומד םיליבומ םתא "תוהלב םולח"ב ,הזה חטשב םג

 םימחלנ ,ריעב םיבבותסמ .םירוצי תצרוש ,השוטנ ריעל ,םכתריחבל

 סאמ וא זחש= םחחא 3 שממ - םיידוס תומוקמ םילגמ ,םירוציב

 תוקלח תועונתה :ןושארה זתועמשמה לדבהה איה הקיפארגה

 ינומ לכ תאצומ ,םירוחלו םיתבל תסנכנ תומדה .תויתימא ,ורמגל

 ילָכ םג םכלזמ לזמתי םאו תולקמ ,םינבא ומכ םיהוזמ יתלב םיטרפ

 ,דועו םימוקע םיצופש טע תולקמ :םיקיחצמ קשנ
 ומכ הדיחפמה הריוואל הסינכמ אל .רתוי אל .הביבח תקיזומה

 .והשמ הפיסומ תאז לכב לבא ,יוקיחה אשונ קחשמב

 ידמימ-תלת סוריע
 ,הז גוסמ םיקחשמב התוא יתבהא אל םעב ףא .תיתעווז הטילשה

 ות בבותסהל הנכומ אל טושפ תומדה ,ירמגל תירטסיה איה ןאכ לבא
 .םחליהל השק שממו ,הנופ איה ןאל קוידב תעדל השק ,הציר ידכ

 הלילעהש ךכל ףסונב ,זנור תא סרוהש אוה קחשמה לש ישוקה
 לכמ םיצפוק הריעל םיסנכנש ךיא :תרגפמו תיליווא הרוצב תחתפתמ
 וליפאו ,התוא םירשוק ,תומדל םיציברמ ,דירחהל םישק םירוצי םוקמ
 ,התוא סונאל םיסנמ

 הלעמו 14 זאליגל לבגומ קחשמה הפוריאבש ,ריכזהל םוקמה ןאכ
 ,תומורע תורוחב .ידמימ-תלת םוריע ,ןכ .םוריעו תומילא זעטק ללנב
 ,קיחצמ עמשנ .תונטק תוידמימ"תלת תולו'גמ תובכרומ ןהיתומטפש
 ,ןימו תומילאמ םייקנש םיקחשממ סאמנ ידש רחאמ .הברה ףיסומ לבא

 םיפיסומ הלאה םיעטקה ,םיבשחמב םיקחשמ םינטק םידלי םג ינ

 ₪ .ומצעלשכ עורגה ןויצל תחא הדוקנ

 .הניחרמ היצמינא .93 - הקיפאר]ג

 | ,תותלדב םיעקתנ .תירשפא יתלב שממ .הארונו המויא .39 - הטיל?ש
 ,ךרדבש תונטק םינבא וליפאו ,תוריק

 .הזכ םתס דנואסה ראש לכ םגו ,הליגר הקיזומ םתס .73 - דנואס

 ,יתוא וגרה !תוקד רשע דמעמ יתקזחה ישוקב .50 - םייח ךרוא

 .הזב רתוי עגונ אל ינא - יתסנאנ ,םינבאב יתעקתנ ,יתלפנ



 קחשמ לכ ,החע דע ,הידמיטלומ וז המ ןיבהחל רשפא ףוס לכ ףוס

 - המיהדמ הקיפארגנ דיימ רדגוה ואידוו תונומת תצק וב וניארש

 'תלביקשכ שדחמ םעמ לכ יתבהלתה ינא םג .חתומלגתהב הידמיטלומה

 הקיפארג לש וטייבהומ 100-מ הלעמל ליכמה" קחשמ עונצה יבשחמל
 חש ה אוווחט לש םירוטילקתה תעבדא ותחנש םויב לבא ".המיהדמ
 ,ויחב הידמיטלומה גשומ הנתשה ,ילש 4880%7-ה יברקב טסה

 עוזרו רח דככו הח'וזחו
 ] וו- :₪ || - 4 ץ י

 ,קבא ילצא הלעמ ןמזמ רבכ 2 םוד ,יתקחיש רבכ יטולאיר לאוטריוב

 ,והוביג ינאש אלמ ךדואב ואודיו טרס ,המודמ תזאיצמ לש בוליש לבא

 לכב והודי\ דועו ואידוו ואודיו - לכל לעמו .הפירטס ידימ תקיזומ

 וליק קידצמ רבכ הז - קחשמה ךלהמ]

 ,ןורגה תא חלחלל והשמ ,םירוחש םיניערנ
 םע םיושק ראשו ןופאלפ /ןופלט קותוש

 קחשמל תורכמתהו ינוציתה םלועה"

 .םלועב רתויב שקובמה

 ךיראתל יתיביחו םודטסופהו תועדומה רתא יתבקע םלוט ומנ

 הרחמה החילשה הרמא ,"םולש" .םויה עיגה הנהו ,לחוימה רורחשה

 ימ" ,זתלאש "?ופרמ" ."יפרמ סקט ןודאמ הליבח ךל שז" ,יתיבב התחנש
 יטרפת רקוחה תא ךיכמ אל התא" .המהדתב הלאש "זהמ" "זלזאזעל הו

 רוטסיא ליכמה .,גנוע יוור ךויחב הפלחתה המהדתהו "!םלוכמ בוטה
 .םייליל תונזרבו

 תינלטק תוחילש

 הלחהו הב התהב .,הזוהד הנומת יולבח הקנראמ האיצוה החילשה

 הניבמ נא לבא ,זליג תורמל ;קופד דלי ומכ גהנתמ אוהש ןוכנ" .למלמל

 םימנתסמ דלש רשוכה ינומיא ,דופ קנ'גמ יח ,החוש ,זשעמ אוה .ותוא

 םעפ לכ לבא ,יטנמור ארונ וה .היזיוולטה לומ םינטוב תיקש תמרהב

 ".םינוכנ אלה םישנאה םע תורצב ךבתסמ
 ,למלמל הכישמהו ילש הזוהדה הסרוכה לע חרמיהל הלחה אוה

 ימצעל יתכייח ."רשוכה אישב אוהו - בוט רגיסו רקיל ול ןת ,רוציקב"

 ..תוומה דע ,100--
- 

 .ןורכיז לש הוטו םויטפ םכל ןיא סא

 יתטעבו ,הפצרה לע החורונ התוא זתיארשכ
 תובוחנ הצצהב .םפיט סםוט ילב הלדל התוא

 תויצטומ :םישנא ונוס .ינָש יתיאר תפדוצמה

 סינמש םישנא הז :םימרונש יתבשח הלחתהב .םימרונו
 םה םימרדונש רבתסמ לבא ,"דבה לע זשפוח"מ ןמרונ ומכ ,הריב םיתושש

 םע םישנא םה תויצטומה םתמועלו ,הזרקל תזעבט תוניסח ילעב

 בא ,השדחה וקסיסנרפךאסב םייח םימדונה בור .רחמ זיפ טקפר

 .םיטנטומ תרבח ףידעמ ,םרונ אוהש תורמל ,סקט

 \!|(ו קוט לוע םירבחה

 יפאשב - ,ילש דרשמה רמולב ,חנחמה ודושמג הליחתמ הלילעה
 םהיניב ,םוטנטומו םימרונ ,הנוכשב םירבח המכ יל טי :סקט דיקפתב
 דבועש יטנגילטניא טנטומ ,תזשילשה םלועה תמחלממ ררחושמ לייח
 .'נו ןולמ תיבב הלבקב

 .ךרדל .יתאצוו םינותנה לכ תא ןקדזמה יחומל יתנעטה בוט

 ,ימיִמ יתלקתנ םהבש םימדקתמהמ אוה קחשמה לש (אפזהו | "ה
 .ךרדל יתאציו (5ם/0 הנוח) ךסמ גוס ,לוק סיטרכ יתרדוגה

 רחאל .רצק ואידיו טורס שי םוי לכנו ,םימיל קלוחמ קחשמה

 יתלחתה .ידרשמב ומצע תא יתילינ ןושארה ןוטרסב הווהב יתיפצש

 נא םדקתהל ידכ .דוחפהל דע תיטסילאיר חכילהה .דרשמב תצק לייטל
 לכל :,הנימו ,הלאמש .םג ךכו .זח המידק דבכעה תא ףחוד טושפ
 .םינוזיכח

 קו אל .קוחו עיגא אל ,יל רסמנ ךכ ,לגרב הדיעה תאצל יתטלחה

 .דאמ םילודנ םיקחומהש םושמ אלא ,רהמ ףייעתמו ןמש סקטש םושמ

 יתמרה .המצרה לע ןותיע ,זיה ,הייקטסל יתכלה יתלביקש תוצלמהה יפל
 םישוע המ יתנבה ךכ-לכ אל ,דוש לע תניינעמ הבתכ יתיאדו ותוא

 ,האלה

 יתינע "?ולה" .לצלצ ילש ןופלטהו חתפנ ןולחה ,רואה הבכ םואתפ

 אל םא" .יתענרנ ."החילשה" ,ןידע ישנ לוק הנע ,"ינא תאז ,יזה" .ששוח

 לבקתו םיפיטה רותפנ לע ץחלת ,קחשמב תושעל המ עדת

 ,1וומנו הלוק דהדה "...ןודתפ ..ןורתפ ..ץורתפ

 .ךסמב תורותפ אלה תודיחה תמישו תא יתלביקו ץוחלל יתדהימ
 ימל לבא ,תודוקנ עברא יל הלע .ןורתפה הוה ,אלמ הז'או הדיח יתרחב
 יתתנ ,םינושמו םינוש םישנא םע יתחתוש ,קתשל יתכַשמה .תפבא
 ₪ .דבל ולגת ףוסה תא ,אל ...ףוסבו ךידצָש ימל דחוש
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 יממה ינוזזב ,טילועמנ דץ

 נמו דת זז

 חיודוצס ןיז תגזנ
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 ₪00 ו05-ב :םשגזה ימזלח

 דיוצמ ,יתחלשנו ,חקפמ תגרדל
 םיקיזא ,חדקא ,גת ,בכרב
 ,םירטוש העברא לש תווצו
 סמאלסב ירזכא חצר חנעפל =

 סל'גנא סול לש

 לבא ,גניק חוה ףטחש תוכמב ברועמ יתייה אלש תמא

 חצרה תוריקת תקלחמב רטוש ,דחא םויל ,יתייה טלחהב

 ססווסס (2טפפו"ב יתדייטצה .סל'גנא סול תרטשמ לש
 .ינעבוחו םילא טסווק קחשמ לש שדח 60-8010 ,הרייס לש

 ררדה וזו ,נוכנ התיה הרזחבהש יל ךרבתה דואמ רהמ

 תרדס תא רובעל םוקמב .ילש רזומ תצקו ןשי םולח םישנהל
 יתמדוק  ,"םירטושל הימדקא" יטרסמ האָרונה םילוגרתה

 ,גת ,יאקירמא בכרב רווצמ ,יתחלשנו חקפמ תנרדל תיטמוטוא

 ,הנושארה זתמישמל םירטוש העברא לש תווצו םיקוזא ,חדקא

 .סמאלסב ירזכא חצר חונעפ

 ו 6 חסוש") רבדל םיברסמ םיימוקמה .לק הזש ובשחת אלשו
 ישונאה רמוחה קוידב אל םח ילש םירחעה ,("...הסו!וזהמ וה

 .תושדח תופוג תוצצ רבע לכמו ,דובעל חמש יתייה ותיאש

 ,תחא הלועפ קר עצבל רשפא בלש לכב ,םירטושל קשממ שיו
 (..הטוש ינא ירה ,ידמ םימכתותמ אל) םיטירפתמ םירחוב התוא

 .הדומצ הכרדה לבקל רשפא ,יתימא רטוש היחאש דע ,םייתניב

 לוכי הזש ודותו) יערקא ןפואב רבע לכל תוריל ילש ןויסנ ,לשמל

 ,םיזגהל ךרוצ ןיא" ןונגסב תיניצ הרעהב לקתנ (לודג ףיכ תויהל

 הבוגתל הכז - תדטושה תא ששמל ילש :ןויסנו ,"...חקפמ

 .היתויוכזל תעדומ דואמ ןכא איה ,הלש תירטסיח

 ינא ?הז המ ,..עגר .רטוש תויהל ףיכ אקווד ,םכל דיגא ינא המ

 תדועת ןאכ לבקאש יתבשח רבכו ...חווטמב םינומואל חלשנ

 .!טנטסניא דטוש
 וליפא ףוסב ילוא ,ןמז הברה בשחמה דיל הכנ תבשל רשפא

 < ןורתיה הז :הליפא יתיסינ אל ינא .המולעתה תא רותפל רשפא

 ,םירמגנ םהש ינפל ררועתהל לוני התא ,תומולחב

 ואידיו ,תזתמת ןיב תלצומ בולישב  .תניוצמ הקיפארגה

 םג ."יביטקארטניא טורס" לש םשור רצונ תותנכותמ תויומדו

 רצק קחשמ:רחאל .תיתייעב תויקחשמה קרו ,םילועמ םיטקפאה
 ךרדב תכלל תרכומ התא .תישממ הריחב ךל ןיאש םשורה רצונ
 < רבכעב הטילשה .לבחו ,שארמ ךל ועבק קחשמה .ינכתמש
 .ידמל הטושפ

 ידלי ,םתא לבא ,הידמיטלומב םישודיח יבהואל םוחב ץלמומ
 .בר ןוונע וב ואצמת אל ,םיטסווקה ידומל םיקחשמה

 ...היצמינא ,ואידיו ,תונומת - לכה .99 - הקיפארג

 .םיער אל םיטקפא ,85 -

 .ףאב ותוא םיכילומש בהוא אל בשחמה רוד .60 - םייח ךרוא

 [.- 4 ו" די 0-7



 2 קוטסדוו לע תעדל תיצר אלש המ לכ

 רבכ תלזלזמ איה םכרעבש ,תוקהלבו םירישב םוקמב
 תיידפולקיצנא לש הגמה 30 םיקסוע ,הנכותה תפיטע לעמו

 .לביטספה יגוהו ינקסעב רקיעב 2 קוטסדוו
 קוטסדוו תיידפולקיצנאש ,ןעטנ הנכותה תפיטע לע

 ,םישדוח המכ ינפל ךרענש הז ,ומצע לביטספהמ הבוטה
 םאו .םישישה תונשמ ,יגולותימה ,ןושאדל ךשמהנ =
 היה אוה הארנכ זא ,לביטספהמ הבוט רתוי הידפולקיצנאה ₪

 .עורנ שממו"

 תלדלודמ היירפס

 זקוטסדוו לע הידפולקיצנאב היהיש םיפצמ םתייה המו
 תוכיאב םג ,םיריש 20 ךרעב שי הידפולקיצנאה לכב ?םירוש
 ועיפוהש םירמזהו תוקהלה לע רמוח הברה ןיא .והשמ אל
 ינקסעב תדקמתמ הידפולקיצנאה םמוקמבו ,לביטסכב

 יתיפיצ ,"םיעלקה ירוחאמ" תורשפאב יתרחבשכ ,לביטספה
 תוננוכתמו תונמאתמ תוקהלה תא ץומשלו תוארל([!

 לביטספ :ןויער הגוח תא יתיאר הז םוקמבו ,לביטספל ו("
 .ןושארה לביטספל רושק הז המל רפסמ ,דשמההה
 לכ .לביטספה לע תונוש תועד האיבמ הידפולקיצנאת |
 לכות ,רצק ואידיו ןוטרסב תוארלו עומשל לכות העד

 ןושארה לביטספל ואבש םישנאה לע ואידיו יעטק תוארל

 תולאש לע תונעל ךילע ובש ,קחשמ קחשל לכותו ,שדחה]
 תולאשל תובושת .קוטסדוול ועיגהש םישנאב תורושק

 ,שחנל ךירצ בורלו ,הידפולקיצנאב ןיא %

 א
 רח |

2 " 

 . . ְצ

 הינרופילקל לצלצ ?תעקתנ

 . תורשפאה ,לשמל ,הנכותב דואמ םידמחנ םירבד המכ שי
 .העפוההמ קלח תוארלו ,המכ ךותמ תחא הקהל רוחבל
 .ורישעה אל םיתנכתמהש לבח .םיינש וא ריש ףוריצב ,הלש
 | .םוקמב ,תוקהל המכ דוע ופיסוה אלו ,הזה קלחה תא רתוי

 .םישפוטמ םיקחשמבו םיילוש םיאשונב קסעתהל
 .ינש ,הקיקד תרבוח םַג לבקמ התא הידפולקיצנאה םע

 :תלעפהל עדימה לכ תא ךל קפסל הרומאש ,םידומע
 העיצמ ןכלו ,"הרזע" תורשפא ןיא הנכותב ,הידפולקיצנאה
 . 540185 ץבוקה תא אורקל :תויורשפא יתש תרבוחה

 .לצלצל וא ,ךשוממ שופיח ןמז שרודו דואמ ךורא אוחש
 "בוט .הינרופילקב םש יא .,הידפולקיצנאה ירצויל תורישי

 יסטויג ליבל לצלצל םישקבתמ אל טפוסורקיימ ישמתשמש
 ,תאזה הנכותב עקתייש ,ץצוממ ןרפת טיבמוז .התיבה

 זוזחל חילציש דע בר ןמז ךסמב תוהבלו תבשל ךרטצי
 .והשמ

 הרומח הרמוח

 :8 םע ,תוחפל 3860% ,דואמ תודבכ הרמוחה תושירד
 :הענ הנכותה הזמ ריהמ רתוי בשחמב םנגו .ימינפ ןורניז הגמ

 'ץוחמ בר ןמז ילצא הליב אל הזה קסידה .לוברסבו טאל

 ₪ .ותספוקל

 ןיוצמ

 דאמ בוט
 בוט
 ינוניב
 ער
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 הידמיטלומ תכרע 9 יי

 ,םילוקמר תללוכה 8!/₪ ןורכיז
 'ירוקמ לוק סיטרכ 0428 חישק קסיד
 הירוטילקת ןנוכ '- 3% ,5%: םיננוכ
 , הלופכ תוריהמ )קם 6 ךסמ
 םירוטילקת 11 ק6| 10246 ץיאמ ךסמ סיטרכ
 | שניה
 הנתמ 3.11 תונולח
 ) סקפ םדומ : שגד םילילמת דבעמ

 + תינורטקלא 65 )"עמ ללוכ ח"ש 7,749 ריחמ

 רטנסב םיכובמב וס [ ירצומל תדחוימ הקלחמ החתפנ

 םידקת ירסח םיריחמב תומדוק תואסרגב תונכות וי ל
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 םיללרוטמ םילגלג
 םידופיק םיקרוז םיבצ םוקמב
 יוקיח ,ס6₪ -ל קחשמ אוה םיללרוטמ םילגלג

 ודנטיננ רפוס לש יפיכה טראק וירמל קיודמ

 יררע ינועמ תוברקל תורשפא :שודיח םגו

 םדומה

 יפיכ יכה קחשמה קפס אלל אוה ,(ודנטנינ רפוס) 5%₪%-ל קחשמ ,טראק ויר

 שדוח ינפל םהילע יתדרי ךיא וארק חטב ,הק06 ₪₪ תרבחב .םינקחש ינשל

 .קיתעהל בטומ ילוא ,םהלש תרצותה םע םהל ךלוה אל םאש ,וטילחהו

 תריחבמ לחה .טראק וירמל םלשומ ₪6 יוקיח אוה םהלש \/הסאצ ושהשם|ו 5

 ."דחא דגנ דחא" לש רידא קחשמל דעו ,םילולסמה יגוסו תויומדחה

 .יפיכו רכממ אוה ,ילש 488-1007ה לע וליפא קלח זז אל קחשמהש תורמל

 .םדומב בירי דגנ קחשל ןתינ :םיהדמה שודיחהו

 בהלתהל יל םרגש המו ,םירחא םיקחשממ עא ץ/ו=₪ו 5 תא דחיימש המ

 ותוא קחשל ןתינ ,רמולכ ...תיספא הקיחש לעב קחשמ והזש הדבועה אוח ,ךכזלכ ונממ

 .האלה ןכו ,םעפ דועו ,םעפ

 הפיסוה איהש ךכ ידי לע קחשמה תא הנווינו ,הלש תא התשע ₪006 תרנח

 ותוא םיקיספמש םעפ לכב ץילפמ עונמה :אמגודל .ןיעה תא םיכשומש םיילוש םיטרפ

 תומד לכ .,ריקב םישגנתמש םעפ לכב םיקזוב תוצוצינ ,שדחמ ותוא םיעינתמו

 ,רקרקמ יאנקשה ,גאוש רמנה ,רש שירכה :הל דחוימ לוקב תרפוצ הילא םיברקתמש

 כו

 םעפ לכב קוחצלו ,ינשה דגנ דחא םתוא קחשל ףיכ יכהש םיקחשמה גוסמ קחשמ הז

 .הזכ "יתחידנ" קחשמ הז יב ..קועצלו ללקל ,..דיסבמ ךביריש
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 סע למג .תורזומה תויומדה בוציעב דחוימב תאטבתמו ,הדומח שממ הקיפארגה
 = קרע -->--- 1 .'וכו תוזנפמיש ,תוקירבמ תונבל םייניש םע דומת שירכ ,הבמוב שאר [%

 -  האירטסב תלעופ אל איהש לבח קר .המיאתמה הריוואל הסינכמו הפי הקיזומה [

 .הדומח .89 - הקיפארג שממ הטילשה .דועו םיקיחצמ םירוביד ,םידופיק תוקעצ :םיקיחצמו םידומח םיטקפאה
 תוהור 86 - הוויכ] .הבוט 1

 - ב ושנ] ו ד קרוז ןקחשח ,םיבצ לש תונוירש לולסמב קורזל םוקמבש ןויערה אוה קיחצמ יכה
 ןיוצמ םיאחמ 90 - דנואמ ,לולסמה לע ךופשל ןמש ,תוריל ןתינש שא ןוגכ ,םיליגרה םיצפחה ראש ןיב .םידופיק

 דאמ בוט .קחשסל קוידב יפיסוחשמ ,שמכב ירבו :תוחטש םישועו לולסמה עצמאב םידמועש םידופיק שי |
 ב1 | רשפא . - םייח ךרוא .םילגלגה תא םהל ר'צנפל ידכ םירחא בכר ילכ לע קורזל רשפא םתואו ,םידקור

 ינוניב בוש בוש קחשל ₪ .החפשמה לכל ףיכ ,רידא קחשמ

 םר
 | | ו

 -% 7 7 שכל ]ל קש
 | ב | -

 == ו 6 000 60/6 173 ורה 20-49 א 36 רה 70] וי וכ 3



 ₪ ,רוחשה ץנה תא האיצוה יילפרטעא תרב ₪שמשמ |
 [[ .ןיפל לש קבשלפל םיהדהל המוד קחשמ |

 :.המחלמב גרהנ ויבאש ,ךלמ ןב אוה ןקחשה
 ,הדובאה ותכלממ תא שובכלו רוזחל וילעו

 טושפ הזה קחשמה ,םייוקיח לבוס אל ינאש תורמל
 . ול וארק ילרוג ןורכיז) קבשלפב .רוקמהמ בוט רתווי

 ,םירוצי תצק שי (רתוי ןוכנ עמשנ ילעוג ןורכיז ,ץראב [
 . לכ וקונ הפו .םילזאפ לש הנוטו תמצמוצמ היצמינא

 0 .הללאל הפי קחשמ היהנו תונורסחה
 | תויצמינאה ילעב ,הזה םיקחשמה גוס תא ,ללכב

 4 קהווס= סז קשמפוה 5[ ח846% ומכ ,תויתואיצמה
 םדא םימגוד :ךבוסמו ךורא יד ךילהת י"ע םירצוי ,'וכו [

 תא םיקילחמ ,וילע םירבוע ,בשחמל ותוא םיריבעמ ,ץר
 לכ תא םימלצמ ךנ ...שדחמ ותוא םיעבוצו ,ולש הקיפארגה

 לכ ךרואל ןהב םיבצינ ,םירוציה ראש לכו ,אוהש תוזופה [|

 .קחשמה

 :טסווק/תואקתפרה קחשמ אוה ₪ג0א ח8*א קחשמה

 םינומישיו תורעי ,תורעמב םש"יא תכלוהש תומד םיקחשמ

 םהל שיש םימטמוטמ םישנא ינימ לכב הכרדב תשגפנו ,הז גוסמ

 ינאש םיקחשמה גוס והז ,תאז לכב ,לבא ...רבד לכ לע דיגהל המ
 .חלצומ אצוי בולישהש יאנתב ,בהוא יכה [

 ישעמב ןוויג ונשי .הלועמ אוה בולישה ו /0% [44((א"ב
 ..ולוכ קחשמה ךרואל ,בגא ,הנתשמש ,הלילעבו תומדה

 ןומה וסנכוה .םימיחדמ םיעבצהו תובר הרפוש הקיפארגה

 שי תישארה תומדלו תינוג-בר רתוי הטילשה ,עקר תויצמינא
 םיטקפאהו ,הפיו הטקש הקיזומה .תוניינעמ תולועפ רתוי הברה
 .רתויב םיחמשמ

 םיריסא שי .םיבוטה תא םג גורהל רשפאש אוה ףסונ יוניש

 חומ'ת םהל ץצופל רשפאו ,הרעמה תוריקל תואלשלשב םיתופכ [
 ודמעיש םיבוטב ועגפי ךילע םירויש םיביואה םג .דיצ הבור םע 1

 וא .םכרדב

 ש ןורכא
 סכשלפ

 תטרופמ ,97 - הקיפארג

 ,אילפהל הפ"ו

 ץוחלל חונ אל .פ0 - הטילש

 ידכ (!) תוותוא לע םעפ לכ

 .תוריל

 שממ הקיזומ ,פז - דנואס
 .רתוי דוע םיטקפאהו הפו

 רשפא .90 - םייח ךרוא

 קחשמה לבא ,םינש ךישמהל

 .ידמ רצק
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 . ו הרייסל התיה אלש לרח .דנואסבו
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 תמזפתמ הניגנמ
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 - דנואס
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 ווקר וקריארש זז דן ד דץ דר

 18 (| 54 == .] יי | ד

 לח תפוס" ,רזכא שלוו ו |

 | יתובקכש וטדונ אלו התיאמ ₪3
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 || קשנ ילכ לש המוצע תומכ ךכ םשל ודמעו 1: | || ןאאואאקא\ | אהה )| םהרטה תפקהמ תא םרצ
 .תווללח המכו | הדוציל (א=25₪|)

 (טס6ה5 5 תונח השפתשטת
 תי\ קר היויעו ל תניינעמ היונולנננטב

 הל"הל"הל"ידיורט ,(30) וא"יד"ירט
 רזה ב .₪ | א זמ יורי אש וא"ואיידיזמש

 | 4 ושמה ₪ הניב

 הש ₪ וה ₪ - ו יו /' רזרלו < ל 5 אר :י5ו כ ןר רז ל רוה ב ₪
 | תוילל יקחשמ 00 לע לעמלמ רוב תי 1 וע 1 - < ,

 .5 = | = א ₪ ₪ | רו י\ רף ל 5% : שערו - דודו ה מ דרופ ד יז ץרדרו "ה דח
 | / ה קיה ריומכז סנש רצו ] קחו | : ן ן ַ,

 ן- 5 - . ו +1 3 ₪ -%
 ל? רו תמאזב ₪ .ץקרהש .הילסא

 שמול םג לוכי ,םיקחשממ ץוחש ,בוט 6 ו ו \%\ה 6 -פמ ו 1.( \ קף שק | ןי ₪ דר ו הווי הטעונתהמ קדח |. רפה < חו ודרור יו וה

 ₪ .תאזה הבתכה תבותכל תפנקתמ לש היתועחסה .תויללהד לט

 -<%ף* ףקה ו דיור ₪ = ל ו%פיןתה
 וו | | ₪ | = ₪ א ר- "

 לר .תויווז הפילחמ 6 ויפו הָפיתו ריהמה תוירי/תויללחה קחשמ

 ₪1" 4(||= ,המישנ תרצוע ,ןמזה בור ,רמולכ ,ןושאר ףוג טבממ ץר הזה 1 עו וז'אן 71

 "= "הרוביג"ה תוללחה תא םיאור קתחשמה
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  טרצאה תחרוב םיתטפל 2 תויללח יקחשמ לש עבשומ בבוחכ .דוחאמ ןפזמ אלש| ₪5שמהס5|5 הרבה ₪

 :וזהמ ינפל יתיליג םואתפשכ יתבנגנ שממ ,םיבוט הא התפמ .(תוהצעה ינוס .ידיזלש רחנקו
 גו" א ₪ |( . ₪ ₪ | ו|יצ

 ויצמינא בלשמש :,ש(7ל תויללח קחשמ וזה .הביבחה היגולנכטב שוטיטב הדי ו 1 % 1 4 = <[ ְ" 1 - 2 " . ₪
 | !הקיסומ רזיא .זמאוי אל 9 זו הקיזומ ,ץוציפ הקיפארג ,הזה םלועהמ אלש רלחו .אילפלל דחמ .ץטדש החשמ ררציו ' - יח ארנ אמ קויאמ \" המ ו (.- ְק :

 ו ₪ הו ו ₪ 1 5ר , | 4 . | . - - -

 שגר רזוא םימיה ןג טושפ ם וו וקפאו רוס 1% דיואח רזואזי הנוח דחומ הוחוה דב . . ה 9 . 17

 הזז תיללחה .תבוט שממ הֶטילשה םנ םיחדא ה | 2 - = ד ₪1 שמ | - המ ף
 : ורווזפות זוזר אש 5 וו ף ו < שס ל ף "מו

 וה הזה סחשמה 1% הויריה ווע'ו5 ןןיקקווש ןשש | -

 םיוחב יתרטמ ,1ל?בבו הביטקפטרפנ סחיב תוקיזדמ א . רלררו הריטכמסרהלנ חח'יו תוהוודח ו : 1 - . .
 לודנ קחשמ . 11 ד = | / |[ 1 / ₪ + ₪ ₪ ה

 3ס0 ךירצ ימ

 יכה .אוה החיתפב ןוירקו רה %-- וו%- =

 עדוו אל .בשחמ קחשמב יתאצמש
 . וי וו ליצהל ולע לוטהש עגרב לבא ,והימ

 + | יתושרל .יתשגדתה שממ ,םלועה תא
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 לעמ תינויח המישמל יתוא ליבו 'ץ
 וליא"ש ,יתבשח םיליטו מ'1 יה
 ריע וא ,םילדגמ המכ רזפמ יתיזה הוה ף
 רהוד סנלובמא ומכ ןיאש יתבשח יקיר -

 ףדגמו ללקמ ימצע תא ?תאצמ הרטמל לעמ מ
 השקו ריעז רגשמ ךותמ םיליט דראיליממ דתו בי

 ידגוית

 ,ןוביה םיקחשמה םלוע .םירוטלמיס ךרוע האיצוה קואמוה ה | /
 .ונל קשחתמש יפכ ךתוא ןממתל ווד וא

 רוטלומוס יפל הנבנש ,'ז\וסווד פואוטו.הדסה דס וז"
 בצו י המיא עובקל ךל רשפאמ ,הרבח התוא לש "רייראה"ב הסיטה
 ,רהנ ,םגא רח  ,מ'נ תכדעמ ,סוטמ ,ראדר ,רגנאה ,רקנוב ,תיב לכ
 הצצפ וא ליט ,זגפ לכ וושעי קזנ המכו ,העבג" |

 השימחמ בכרומ ₪ז |
 וישי הווי

 לנוו דחא לכ ןאכ - םלועה דווע 1
 הנטק .ויתומולח ץרא תא תונבל [

 וא ב"הרא ומכ הלודג ,לארשו ומכ
 חוטש) ולוכ ץראה רודכ ומכ תיקנע [
 ,ההובג טוריפ תמרב לכה - (ןבומכ [

 םיחטש ינימ לכ רוציל ןתינ
 לש םילכ םקמל רשפא םהילעש [

 אל םהש לבח קר) ךלשו ביואה
 תא .(ולאב ולא םחליהל םילוכי [
 רבכ םקמל רשפא ביואה יסוטמ [

 לע הארמה תודש לע וא ריוואב

2 

₪ 5 

| | 

| 5 

| ₪ | 

. ₪ : -- 

9 - 4 ! 

 ,םירוטלומיס יתנכתמ לש םהידסחל רקפה .היחנ דוע אל לע

 תא ךמצעב עבוק התא .עקרקה |
 ךופהל ןתינ ךכו םילכה תמצוע
 ומכ קזחל םוטרחה חתותמ זגפ
 סוטמב סוטל ,םוטא תצצפ
 םורגלו .עיגנפ יתלב טעמכ
 תיקנע | םיסוטמ | תאשונל

 .הנטק הטקרמ קרפתהל |

 ה
 רו ד רבו

 יונ ה
 וו ו

 ו

 ( ןו-

 םג ראשה ןיב אוה "פז ₪
 םא .יחרזא הסיט רוטלומיס |

 תונחת םג תונבל לכות הצות
 ,םיסנלובמא ,םירוגמ יתב ,טווינ
 םירתא םגו ,הרטשמ תוינוכמ

 'גאטה ,ןילמרקה ומכ םירוטסיה | 4 -
 חור תונחתו | לפיזאה | ,להמ אש וא תמו

 ,אוה הפיש המ  .תוידנלוה
 ילועז 7 ג לוכי התא ,םלועה תריציב ברה ןמזה תעקשה תורמלש
 ןלועב :יאבצ סוטמ יתחקל הנושארה הסיטב ךכו .רבד לכ ונממ
 תרטשמ תודיינ שולש ,לפייא לדגמ תא סורהל יתינהנו ,יחרזא
 תור תנחטו

 ו:הות = 7
 "םישמתשמ .סהב .סוידמימ

 אתג תורוגמה לכ כ ו ו 7

 (עקרה) סייטה את לט יללנה ב - "1
 תרזעב ןתינ ךא ,הנכותה תנתונ |"

 .ךלשמ עקר ףיסוהל ,יטפוא קרוס |

 תנבהל המ ןמז שידקהל שו
 תורמל .התלועמ  ךרדג = הנכות
 אל אוה ומצע הסיטח רוטלומיסש

 מ הז ו = |

 לבו ובמב .הסיטַה  יפואו
 תרלהלש ,בחנג < תואווהה
 זאמ הכורא ךרד בע הפועתמ =
 קר אוה [פז "התשארה חסומה |
 תויורשמא  ףוסניא "לש" הלחתה <

 % .םירוטלומיסה - -
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 ,תונולח תונולח םלועה לכ
 םא ?קינחמ ךכ לכ המל זא
 דוביצה יטחי עסחמ םלעתנ
 הנועיה סודש ,הלגנ ףרוגה
 תכרעמ םסג איה הבוטהו
 ןלוכמ תיתודידיה הלעפהה

 החוורר ם'וטא חונודח
 ילב םיבשחמ ןותיע חותפל רבכ רשפא יא

 םימעפב תואמ "תונולח" הלימה תא .אוצמל
 םיקיזחמ םתאש ןותועב ללוכ ,ןויליג לכב %
 תא םיקמ ינא .סאמנ הז יל .םכדיב וושכנע [%

 .סוד םיבהוא םישנא - ד"אא תתומע
 תונכתמ הברהב השק תונולחב תוננת

 תחא איה סודניווש .,השגרה יל שי .סודב
 "תונורתיה" לכ .םלועב תולודגה תוינונקה
 ץירמ םכמ והשומ :עוצעצ םתס םה הל שיש
 :הרעה) ?חחא תבב דחא בושח םושיימ רתוי
 אל רבכעה לש ןמסה ירחא ץרש ןבל לותח
 בשחמ תכרעמ םכל שי (בושח םושייל בשחנ
 םייזנרמ םימושיי דנש ץירהל קיפסמ הקזח
 לש הרוצ םג וז תונולח ילואו ?תחא תבב
 הלא .,ךומנהו ינוניבה דמעמה דגנ תונעמ
 בשחמ תכועמ םמצעל תושרהל םילוניש
 המחגה תא ץירהל ידכ קר ,רלוד 5,000-ב
 ?סטייג ליב לש הנורחאה

 דורו ןמג -מצ ר"ג חריש

 ימ לש ,יאקירמאה םוטמטהמ קלח לכה הז
 ןכלו ,הפזט וליפא ץמאתהל םיצור אלש
 ןפג-רמצ ריינב םהל ףוטע היהי לכהש םיבייח
 וסחד םיבשחמ 'אנותיעש המ לכ תורמל .דורו
 הנניא סוד ,םינש המכו המכ ךשמב חומל םכל
 תודוקפה .תלברוסמ תכבוסמ הלעפה תכרעמ
 .תוינוינה (ןכ ,ןכ)ו תובקונ ,תורצק

 הלמה לש רוציק איה 0 הדוקפה
 ,העתפהה הברמל ,השוריפש 66 תילגנאה
 .האלה ןכו ,הקיתעמ 0 הדוקפהו .קוחמל
 רתוי ןיאש הווקמ ינאו ,םירגובמ םתוא לכ זא
 ופטש יכ בשחמב תעגל םידחפמש ,הלאכ ידמ
 לע ולחמ ,ךבוסמ הז סודש חומה תא םהל
 םכל ריבסמ דליהש תעב ,העשל םבתוואנ

 בורמ .ינויגה הז המכ דע וארת .סוד תודוקפ
 ,םילפרועמ הרזע זצבקו םירביירד ,תויורשפא
 דועב ,רבד דומלל השפא וא טעמכ תונולחב
 ,טעמב .הלוב הרותה תא דומלל לכות סודבש

 'תצש דומיר רש שדווח

 יתעדי אל ילש בשחמה תא יתלניקשב
 הפס ילב ,ימצע דומיל לש שדוחב .םולכ
 ותוא .דומללו סודה םע תבשל 'טושפ
 גזשהל יתחלצה אלש עדול עיגהל יתחלצה

 לכ םע ,םייתנש רחאל וליפא תונולחב והומכ
 יניאש ,םתלש םידמחנה םיפלהה לכו םתודידי
 ,תוניצרב םתוא ארוקש ךחא םדא וליפא ריכמ

 המכ םעש בוט הדובע סוס .אוה סודה

 הלעפה תכרעמ תויהל לוכי היה םורופוש

 .תודורו תופיטעו םיעוצעצ אלל ,תחבושמ
 ומכ ,תיסחי םיטושפ םירבד המכ קר ךירצ
 תוננותב ךרוצ אלל 460 לעמ ןורכיזב הנימת
 היצולזרב חכימת וא ,ןורכיז לוהינל תוכבוסמ
 ויה ולאה םינטקה םירבדה ,תצקמב ההובג
 אוהש הממ רתויל סודה תא ךופהל םילוכי
 רתויב הבוטה הלעפהה תכרעמ :וישכע רבכ
 .הכ דע הרצונש

 רב" הרלוז חצלבמ :וגק'ש
 לש תויראלופופב הרחתמש הדיחיה הלימה

 .וגקיש איה .םיבשחמה ינותיעב תונולח
 ללכמ ןמזמ האצי תזה הלעפהה תכרעמ
 המ לכ תחפסמש ,תצלפמל הכפהו היצרופורפ
 לע המ לבא ,דמחנ הז ריינה לע .האור איהש
 תא םיאיצומ םתאש עודי ,ןכ ?תוריהמה
 .לטניא לש 686 דבעמ תאצוהל ךומס הנכותה
 הריבס תוריהמב ץורת חנכותהש ללגב הז םאה
 ?הז גוסמ םידבעמ םע םיבשחמ לע קרו ךא

 ןמזב הזה רבדל 'םיפיסומ המ תיאר
 שי קושב הנכות לש גוס לכל טעמכ ?ןורחאה
 ונבה ?המל .תרחא וא וז ךרדב וגקישב גוצוי
 אל ,תוניצרב לבא ,יקנע סטיוג ליב לש וגאהש
 ,הלעפהה תונרעמ לע לופונומ םכל שיש קר
 ?תונכותה .קוש לכ תא טטומל םיצור םתא
 םינוילימה לכ תא עיקשהל םוקמב ילוא
 ₪ ?סודניווה תא רפשל ךיא ובשחת ,וגקישב
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 ה'נמנ'פ - טבוטורק"נ עוגלוק

 ינא .יקנע עונלוק וא ואודיו יטרס רגאמ לכה ךסב
 | לש תיוקיעה הגומה התיה ו םא עדט אל
 .וגישה םהש המ הז לבא ,טפוסורקיימ ,םירצויה
 | לע עיגמ (אוהש המ תמאב הז יכ) עוצעצה

 "תיבל .טפוסורקיימ" תרדסמ |
 | הברה .תונולחב קר ,רעצה הברמלו ןבומכ ,לעופו
 אל סור"ידיס

 ו הלאכ םירבד שפחמש ימ .הפ ןיא הק'פארג
 םיליכמשש ם'ברה םימור"ידוסהמ דחא הָנקיִש

 .תווסווד וב שי םנמוא .םהמ דחא וניא הז .םיטרס
 .לנא ,םייסאלק םיטרס לש ו וחבממ

 .טוס לכ טעמכ .םיטוסה רפסמל .סחיב תוו
 םא וליפא ,ןאכ גצומ 1994 דעו עונלו

 ,ישולק רוכזאב קו
 לע ,טרסה תווצ לע םלש קלת שי .ףיקמ עדימה

 ושוקמ םג לנה וכו םינקחשה | ,יאמבה
 ןקחש לש ומש לע שיקת םאש ךכ ,טסקטרפיהב
 .ןהב םג ץיצהל לכותו ,ויתודובע תמישר עיפות

 ועופוי טרסה לעו םינקתשה לע עדומה דבלמ
 תא םיוולמ םיישאו םירקבמ ינש .תוווקיב המכ םג
 םירקבמ הארנכ הלא .ךודה ךרוא לכל הנכותה
 עונלוקה תיישעת תא ןמזמ םיוולמש ,םיקיתו
 .תיאקירמאה

 תאו .םירידנ םיטרס  ללוכו ,םוצע ןווגמה
 דמועש ,95 הינמניסב אצמנ תמאב םישדחה
 הלאשה תלאשנ םיוסמ בלטבש 5 :תצל
 הבוט הלאש .הז תא ךירצ ינא המל :תיחרכהה
 ויה םאש .,עגכושמ ינא .הבושת יל ןיא\ דואמ
 םהש ינפל הנכותה תא תוסנל םישנאל םינתונ
 םנמזא הז .תורזחה לש ןופטיש היה ,התוא םישכור
 עונלוקב קסוע אל התא םא לבא ,יקנע עוצעצ
 ןיא ,ךויח תא ול שידקמ וא ('וכו יאמב ,רקבמ)
 .תונקל םעט םוש

 המכ ₪ .סולפ סודניוו אוה הטילשה קשממ
 תוושל תכלל וא ,ץוחלל ןתינ םהילעש ,"םירותפכ"
 לכ תושעלו .,('וכו וש ,ם\\ם"ה םע וז) הלועפה
 ילע תוביבחה תויצפואה .םשמ תולועבהמ תחא
 אל המצועו תודיהמ תנתונש ,שופיחה [ה רתויב
 .הבוט תספדמ ךל שי םא .הספדהה תייצפואו ,הער
 לכות .ןטק אל רצוא ךל עי ,הב שמתשהל תונוכנו
 שוש רוכזל יאדכ .בותכ רמוח לכ טעמכ סיפדהל
 רתו' ךל תולעל לולע אוהו ,בותכ רמזח הברה הפ
 .לכה סינדת םא בשוח התאש הממ

 ואידיו ינוטוסו לוק יעטק ,תונומת תואמ
 ךוד םהילא עיגהל + : ,םוריידוסה תא םווטעמ
 ושועב טטושלו הירלנל תכלל וא ,דרפנב טרס לכ
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 |  הסנמ רצומת לבא ,הלודג תומנכ תמאב .הזה עפושה
 | :לודג רפסמ שי .ירקיעה ונוותי אל הזש ,שיגדהל
 | .תעו אל תוניאב ,זאידיו ועטק לש תיסחו
 לובשב לבא ,םיעבצה ל"גכו ,השלח תצק ה'צולזרה
 .ער אל הז תוגולחל ואידיו

 רקיעב בכרומ ןווגמה .דואמ הבוט לוקה תוכוא
 םיוכומה = םי"ואלופופ | םיטדסמ | תומיגדמ
 :הגווא\ + צ") חורה םע ףלח מכ ,הקיסאלקכ
 ופ'\") הקנלבזק ("ססהה | םסווד 6ופ ה הוו
 ₪ +") םיבכוכה תמחלמ ,("הווא הפ ןוהשס אופ
 .'וכו ,( 'דוגש םחספ םפ וודא ץסט

 ₪ ר רורד ₪ - |



 יא 2 ו ו ) ל

 תוהו
 להק ןיא - ורמרמתה םינכודה ילעב

 !יוקל ןוגראהו |
 הפצר דע ולפשוה *טיבמוז" יבתכ [

 זובעל ואבוה הילא הדאיפמילואב
 תא רקסל סג תע התואבו ,םיטפושכ
 וננוחיעל עוריאה

 תועלוחה וה ירוחש דוס רסירת ויעח

 הלחתהב רבכ ךא ,שארמ עובש רנתוא ונימזה =
 ,ס"פכ) ךורשה רוזאמ תנגרואמה העסהה הלטוב [
 םיטפושה ץובישו הכרדהה ינפל םוי .(ש"המר [
 וחטבוהש סובוטואה יסיטרכ םג ולטוב [

 עקתנו ןזורשה תמדל ילא עסנ ץרפ לט .ףילחתכ
 תרחמל קר ונבצייתה ןכלו ,ס"פכמ ךרדב קקפב
 תא ונאצמ דיימ .שקובמה ינפל העש ,הנומשב
 ח"כ לומ  םיטיבמוז השיש .טועימב ונמצע
 תצובק לש תורוחש תוצלוחב ,םידליו םירגובמ
 ."םיבשחמו םישנא"

 י?הבמוו ...ההא ..,.ההב"
 ויבהל העש םיבהלנה םירמושל חקל רעשב |

 .- וליאכ .םיטפוש תמאב  ונחנאש
 לש ו וו תוק עוזה "טיבמוז" [

 ו

 ול ןקותווש
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 וניכח | וקיפסה ל
 .רמושהש דע  ןנמיחו
 רמא קלע | לכתסה
 "?הבמז  .,ההא  ,..ההב'
 :ןוויכל די תעונת השע
 ,דעשה תא חתפו םלואה

 םושנא" ץדוש םלואל ונסנננ שאר ייופח
 .ביבח ,חטשה תא רוקסל ונלחתהו ,"םיבשחמו
 אתבס לש תיבב םילפסה ומכ םינשי םיקתשמ
 ןכודה קר ,םינכוד ינומ לכב הריכמל ודמע ילש
 היה אוה ,הקידב הווש "תבשחמ' לש לודגה
 ,םירחאה םינכודהמ השולש יפ ךרעב ,יקנע
 ,םיקחשמ לש ןיינעמו םוצע ןווגמ גיצהו
 םידבוע לש בר רפסמ .דועו ,הרמוח ,תודמול
 יפכְו ,םהל ונגצהש תולאשה לכ לע ונע םיבידא
 םע הכסכתסה םה םג ,ךכ רחא ררבתיש
 ."םיבשחמו םישנא"מ תנגראמה הצובקה

 הרוחשה הדכאה תכולמנ

 ךא ,רתוי םיישיאל ונורופיס םיכפוה ןאכמ
 ינא :םינפ תשובב ןירוטיפ :המוד ףוס םלוכל
 הכרדהל עיגהל ונחלצה אלש ,ירבח ץרפ לטו
 ,הרוחש הפילחב השובל השא לא ונעגה
 אל וליפאש ,םיטפוש המכ לע הקעצו הדמעש

 יא כ תידגכה נפל ופה ./בואס 6 ה .?(כ/ דלי 04 כה 7 ,אז) בער .'ןידותאו שימו" וש כא וול
 וו וע טיב יא שה רו 2 ו

 פשהה תדאיפמילוא 9

 .תכלל הכישמה ,הילא יתרבידשב % 0
 דועצל הכישמה איה ..."ךילא תונפל ונל ורמא"
 ."ארונ אל .םכל רובא" ,הרמאו הלולמנב

 ונל ןיא ?תרמוא תאז המ" ,יתמהדנ

 ,| אל ינא םויה דעו ,המש הניר) השאהו "?הדובע

 הצור אלו תוארנ הקש םייעעה ךוא עדוו כ
 ילוא .,ץוחב .וכחת ,ארונ אל" ,התנע (תעדל
 ,יבא" ,הרמאו ןופאלפ המירה ,"םכתא ךרטצנ
 "ולא ואוב ,השמ

 | = -\* % ה 5 |
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 ,םהל הרמא הנידו ,תולירונ נוז וצצ דיימ
 .לַט לעו ילע העיבצהו ,"הלא ינש תא ואיצות"
 שחל דחא ישאר רמוש הצוחה דהמ ונאציטנ
 לא ?הלא ינש תא האור התא" ,רעשב רמושל
 ."רתוי םתוא וסינכת

 תועיסנ ימד .יפסכ קזנ םג ןובלעה לע ףסונ
 .תאזה הדובעב חיוורהל םירומא ונויהש ףסכהו
 היה אל ץיבוקשומ לייא ונתימע לש ולרוג םג
 וררשש םיקוחה עמשל םהדנ אוה .רתוי בוט
 .יתש :תורתומ הדובע םוי לכב :הדאיפמילואב
 .'ץיוודנס םיטפושל ןתינ ןהבש ,לכוא .תוקספה
 ,םיתורישל .תכלל רוסא .הייתש סונו ןטק
 .אל אוה םג .דועו ,תבשל (הפיא ןיאו) רוסא
 רנבא .תורופס תוקדמ רתוי דוקפתב דרוש

 ...הילוח תטימל תמ

 סינגראמ שו
 הלוע ךנ ,הכורעתב ורקיבש םידליה רפסמ
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 ן לא תאצל רוילע רסאנ ,הלוח השענ ןמדירפ
 || טעמכ עיגה אוה ךכו לומקא תחקלו םיתורישה

 | ל"כנמ ,רומת םע יל התוייחש הכורא החישמ
 1 התיה תועטה ותעדל .םצמוצמ היה ,תבשחמ

 יק6 דורי" .עוריאל וארקש ךכב
 האבה הנשבש הווקמ ינא ."< תדאיפמילוא"
 אל םא יוניס הזל ןיא לבא ,רתוי חלצומ היהי
 ₪ .םינגראמה תא ופילחו

 .[| םוקמב
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 הצובק םיקחל ונקפסה רבכ .ינאו ירבח לבא  ,תירבעל ומגרות
 .םיטרפ המכ םכל האיבמ ינאו ,קחשלו

 ל .םירפסהו ,םירוטס תועובש יננל קר ץראל העיגה .תכרעמ ה ּ

 יץנח-ץרַא"
 . .םעז םיארוק ומצע םלועל

 [ לכ ןיב רשקמ אוהו 10 |
 ותרוצ | .םימייקה םידמימה |

 האר) אוהו  התוטש"הלוגע
 | לבא ,"ףוס" ול "שי ולישכ

 . :ףוס"ל ךנעמ .םידעוצ רשאכ

 , אלא ;םילפונ אל. ,"םלועה
 םוקמ לכ .דמזמ םירבוע

 דמזמל  ליבומ "םלועה ףוס"ב |

 [ רובעל רשפא יא לבא ,רחא
  יםיבייח .\דולושט דמימל דמוממ

 , רובעלו ,סטד !מאפ"ל רוזחל
 , ."םלועת ףוס"מ יוצרה דמימל
 | ,ויָלֶא ליבומש

 | לכ ןמ רשקמ | םלועה
 . יגוס .לכ ב םייח ,םידמימה
 | םיבָשחנ = םלוכו = ,םירוציה
 א הבש הצובקב .םיילמרונ

 גוס) הדריאו (רוש שאר לעב קנע) רואטונימ ,ףלא ,(ינא) םדא-שי תקחשמ

 .(הלענו תישנ ,הפי רתו' קר ,ג\ע לש |
 ,דואמ לולתו .קד ,הובג רה אשנתמ ועצמאב ,ףוס לעבו חוטש םלועה

 .ההה לע לתתשת איה ,לופית איה םא .תיקפוא תעבט תפחרמ והצקבש [

 םולכ ךותב ריע
 ריעה /(5/8/₪) ליגיס ,סטד \גאַח לש תיזכרמה ריעה איה תאזה תעבטה

 .תעבטל .ץוחמ אצמנ חמ :עדוו רניא שיאו ,תעבטה ךותב תאצמנ המצע |

 ךפוה הז .םירחא םידמומל םיחותפו םירוגס םורעש רופס"ןיא שי ליגיסב

 םיפאוש ,םיבוטו םיעו ,םיבר המצוע ורוצי .ןכלו .המצוע תבר ריעל התוא
 "באכה לש תרבגה" ללגב ,חילצה אל דוע םהמ שוא לבא .הילע טלתשהל

 הרידאה התמצוע לבא ,!הימ קוידב עדוי וניא שוא .וזחס | \םץ סז קהוא)

 לש למסה) תיארנ איה ךיא דיעהל ידכ התא שגפממ ודרש םיטעמ .העודי
 .בוחוב תבבותסמ םתס התוא תוארל רידנו ,(הינפ .אוה .קחשמה

 ליניס תונומא לכ
 .ןוגרא ןא רטשמ אלל ,הובגמ ןונכת אלל ,תינטנופס הרוצב םקוה םלועה

 ,ןהיפל :םייח םהש תונומאו .םייח  יכרד .םמצעל .ועבק טושפ םישנאה
 :םידיקפתה קחשממ דבכנ קלח ןהש ,[ 01105 תוארקנה

 שש = צצשמ - 5

| . : 

 א 5 . |! / - ] \ |
 4 "ה | ו . % 1 4 ₪ -

 | תכרעמ :גסאס ינקחש לכל תחמשמ הרושב
 |הצרא העיגה דפמ ל₪ ו גוש 50305 קחשמ
 "םלועהףוס"ל רבעמ םידמימ הברה סע

 .םדאה ינב תא ושטנ םילאהש םינימאמ - זה= הזחהמ *

 םיתוחנ םירוצו ףאו םישנא ,םילא - הפו |ש\=חפ 07 זפ 0 *

 .םזוש םלוכ - רתוו
 | | .?ץמאתהל המל זא ,רבד םושל תועמשמ ןיא - זו= 5|8הא 68ה| *

 : לכה - דש 0000
 | רוזעל ידב קר הפ ונחנא .דחכנ 1

 | ללגב = .הדחכהה = ךולהתב
 | םידגנתמ --םה | םתנומא .
 | םירצוז םימסקה יכ ,םימסקל :

 | ךילהתל עירפמ חזו ,ןיאמ שי 1
 .הדחכהה |

 ונלוכ - זווש םטפדוהא * |
 קר אוה הזה םלועה ,םיתמ +

 ,רחא : םלוע לש תופקתשה |
 .םייח םלוכ וב רשא +
 ודלונ םלונ - זו= הדזסס * |

 נא ,חילצהל לאיצנטופה .םע / |

 ,האוו ץמאתמש  ימ קוו

 אב אל רבד םוש - תואצות -

 .םניחב +

 וש הוז שהו( 0 00 * |
 עדת סא ,לכה לעמ קוחה - \

 .םוקיב טולשת --םיקוחה תא *""*י" יי | יי

 תנומא .,תונומאהמ תחא ףאב םינימאמ " - זמ הפס | 0605 *

 .הנומאה ירסח
 ,הנוננת ךרדה איה ונלש ךרדה קרו ונלש ךרדה - זווס חוט

 .תוומ וניד - תויצמ לש ימ לכה לעמ קוחה - דפ \ווסחסץאוש| םח5 *

 לכַש םינימאמו ,תמאב םינימאמ - < חש(סו טדוסוושהצ \ ₪606 א

 הנומאב ןימאהלו םתנומא תא בוזעל םיכירצ תורחאה תונומאת ילעב

 .חמאה - הנוכנש הדיחיה
 .םוקיה זברמ אוה םדא לכ - דחופ 5/0 0 06

 אוהש רמוא הז ,וחשמ תיווח אל םא - זח< 500וזץ 0[ 55וו50זוסא א

 ןיא - העבגה תא תרבע אל ,קרמ אל הז - קרמה תא תמעט אל .םייק אל

 לש תומדה לש חנומאה םג תאז .םולכ הירוחאמ
 הנשחמה ,בושחל ולב לועפל ונילע - דפ דחהוופס אם חסה +

 | .ןמז תזבזבמו תרתוימ

 .עורה תומלנתה אוה םוקיה - דפ א 05וז 605

 | םיכייתשמ אלו ,הנומא ףאב םינומאמ אלש םישנא - דחפ 0דפום6ה5 8
 .[הספ | 400 5-ל אל רליפא - דוגיא ףאל

 | רשפאש םירבד ןומה דוע שי תוגש 86475-ב תונומאה לכ ולא
 ןורסיחה ,קחשל וצודו דנקת טושפ זא ,יל קיפס' אל דומעה לבא בותבל

 ₪ תילגנא תעדל םיביזחש אוה דיתיה
 = = ו ב... 8
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 תויוליעפ טקסיד ללוכ - םידליל רורבו לק תונולח דומיל
 םיקחשמו

 הביתכ ,בונגמ רויצ ,ףיכב ושואססש5 דומלל" :בותכ רעשה לע
 תאצוהב סודנס םאיליו תאמ "תויעזג תומישמ ,םיעושעש הבמי ,תילוק

 ןךרוא לכל תומייקתמ לבא דלייתהל ןויסינכ תועמשנש תוחטבה ."סוקופ"
 .ףרוצמה טקסידב שומישהו רפסה תאירק

 ןיא ?תונולחב שמתשהל המל :ומכ תויסיסב תולאש לע םינוע הליחתב
 תונולחב שמתשהל ךיא םידמול ךנירחאו ?תושעל המ בשחמל םירמוא
 תא ספדה) עבצה תשרבמו ןלילמתהמ לחה ,תוולנה רזעה תוינכות לכבו
 תסטרכ ,ןמוי ,ןובשחמב הלכו (...עבצ ססר ,קבדהו רוזג ,ךלש בתכמה
 וועשב שמתשנ ,ןגלבב רדס תצק השענ ואוב") םדומ ךרד תרושקתו
 ("...םימסקה עבוכב שמתשנו תועש תכרעמ ביכרנ ,ררועמ

 תכרעב אוצמל ןתינ םיעשעשמ םומיח יליגרתו םירורב םירבסהה
 םיוולמש םירוזצה .הבר תולקב איה םג תנקתומש ,טקסידבש םיקחשמה
 ומכ ,דועו דוע ףדפדל קשח םישוע םירבסהה תאו ךסמה תונומת תא
 תוצע םע "םיטהול םיפיט" לש תובית םג שי ,"םילודגה" לש םירפסב
 .תועצהו

 .םיממעשמו םיבע םירפסמ ועתרנש ,אבא וא אמאל םגו ,דליל

 [זטקז מזה אומה

 םימדקתמ םישומיש - םיחותפ תונולח" דמלמ רתיה ןינ
 תוגגופתה לש המויאה הסאבהמ ענמיהל ךיא ,"\שואססש/פ-ב

 תישעש תועט ללגב בשחמה יבוקב ןיצבק

 תואמגודב שומיש ךות ,תעשעשמו תחלוק ןמלדא ירוא לש ותביתכ
 ישטימח קרפ ואר) רושק שממ הז דימת אל םא םג .לשמל הקיזומה םוחתמ
 דומילמ םמעתשמש ימל רידא ןורתי ךכב שי ןיידע ,(ואו יצבוק לע
 .תומצע הדימלל ותלוכי לובגל רבכ עיגהו ,םירפסמ

 ,תותשר ילהנמ ,עוצקמ ישנאל אלא םיליחתמל דעוימ וניא רפסה
 לש תפטוש הלעפהב תונמוימו ןויסנ ורבצ רבכש ולאכ ,הנכות יניקתמ
 .תכועמה םע תורכיההו עדיה תא קימעהל םיניינועמ םה התעו ,תונולח

 "ןורכזזה לש ליעי לוצינ" לע םיקרפב הבר הרזע יתאצמ ימצע ינא
 תחת "סוד"ב תושעל רוסאש םירבד יבגל םג ."םיעוציבה רופיש"ו
 תוצע םג .הדובע ידכ ךות עקתיהל רשאמ רפסב לקתיהל ףידע "תונולח"
 ונאש תוזוטשו תויועט ינפמ הילע הנגההו הדובעה תביבס בוציע רבדב
 באכ רבכש ימ לכל רוזעל תולוכי ,תורחואמ הליל תועשב רקיעב ,םישוע
 ונממ החכשנ המלש תולועפ תרדסט וא בושח רמוח לש ונדבוא תא
 .(סורקאמב שמתשהל ודמלת)

 תוצע עפש איבמ "םיפיט 1001 - הדובע תוצובקל תונולח"
 תומרה לכב ,תוליעומ

 לע בותכ ,"!ןורתפה רפסב - תונולחב תאז תושעל רשפא םא"
 לכל המיאתמ ותלוכתו םימרגוליק המכ ולקשמש ,רפסה תכירכ
 תואצמתהה ,ךכ-לכ בר עדימ ונינפל רשאכ .תומרה לכב ,שמתשמ
 רדס יפל טרופמה םיניינעה ןכותל ףסונ ,ןכלו ירקיע ןוינעל תכפוה
 ולאל הכרדה ןכו ,תילגנאב\ תירבעב סקדניא םג םיפיטהו םיקרפה
 .םכלש עדיה תמר יפל תונפל םיקרפ

 יפכ "םיקאָה" וא "תויומכחתה" םניא םיפיטה בורש איה תמאה
 תוריהבו תורצק תוארוה אלא ,תיעוצקמה הגעב םהל אורקל גוהנש
 הנבהל ידמ םיכבוסמ םקלחו םידעותמ יתלב םקלח ,םיאשונ תואמב
 .ימצע דומילמ

 רושיק םג ךכו ,אילפהל רבסומו טרופמ !או יצבוקב שומישה
 יתאצמ רמולכ ,ןורניז תויעב שי ןיידע .(01ם) םיטקייבוא תעבטהו

 יתחלצה אל לבא ,ותוגהנתהלו ןורכיזה לוהינל םיפיקמ םירבסה רפסב
 תואטרינ לכל םיאתמ הממ הצורמ ונניאש ₪05 םושיי רובע ןורכיזה תא לידגהל ךיא אוצמל

 יו 2-3 אל הז לבא ,םו= ץבוקב םירטמרפ עובקל ךיא םש רבסוה םנמוא .שיש

 תחת "רזעצה יאמבה" קחשמה תא יתצרהשכ היעבה תא יל רתפש המ

 .הז ךרוצל 02 ו-ב שמתשהל ךיא םירבחב ץעוויהל יתצלאנו ,8
 הלבתי הז רפסש םכל חטבומ .בשחמה לעמ ףדמב ,תיבב היהיש בוט

 ,.קבא הלעי אלו רהמ



 :יתודלי םולח 4 יתמושנה

 יי - ו

 ות .

 ל 1 הייתועסמ םה |

 התמ?שמ ."זייפרטנא: 1
1 

 אוצמל ,םישדח תמלוע =

 ,תושדח תויוברתו םייח

 םוקמל ץמואב עיגהל

 ףא עיגה אל וילא רשא
 = -.עמשוה הז-טפשמ ."םדא
 . רב | היזוולטב |הנושארל
 < - ?דיילע ,הנש 30זכ ינפָל
 עודיה ,רנטש 6

 \ .קריק ןטפקכ
 ן\ - ץיּרָטפ עיגה וירחא
 ו טראוטס
 ,תינדיתעו ּהָשדח רתוו

 רמאת רצק ןמז דועבו

 א השא םג תאז

 ו

 .הלשמ |

 ב4 ר\ < < הניפסֶה לש

 >- תורחא תו זיו יטקלגב

.. 
- 

 לש הליצב יתלדג =
 לכ תליחתב .זיירפרטנאה
 1 ו
 תוטלק לש תומרע
 - .תינכותה תטלקהל
 בושו הפוצ ,הבוהאה

 יתייה ךיא ןיימדמו ,הפוצ =
 ,בצמ לכמ אצויו םחלני
 .ןכוסמו השק וליפא .

 ךירצ אל רבכ םויה | \% \

 עסמ" קחשמה .,ןיימד'

 ןידה תוזוכז םיבכוכ =

 חטבל לבא ,שדח וניא "2

 יו

 םחליהל ולכות "
 וא םיידזפאה .םינוגנילקב

 ,םיינכלתה םינלּומורב

 יי
 ונתת לא - םיתווצו
 תממעשמה הפיטעל

 ו
 ₪ .םוָצע קחשמ הז

1 [ 7 4 

 ו ו-0

 - שש
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 הדובע"כ דבעידב הנה טנרטניאב ל קרט-רטס - םיבכוכה סנכ

 + םינימזמ טלאויטס יי .יביימש)
 רעד ) ינופלטה | םהילא ה םכתא

 ,קרט-רטס יבכוכ םע ןושארה ימלועה (ילאוטריו
 תּולימ ווה ולא עזשהפ 0444. תרבח תוסחב

 : = .החיתָפה
 ושארב תותפמה
 | שו | גב

 ,טנרטניאב
 ,אילפהל בצועמ
 ונניעל הלגנש

 | ויו
 | םיפתתשמ 0

 6 = חחושל םינמזוו
 10קמהו ( טח( טז 66 םע יחומא ןזמזב

 0 .< 78 כפהנש םיבכוכה
 שירי רי פיה הוקי ,199%רבמצדל ו שי

 דבלב 5100 תרומת ָת שנגו שטויגב שוכריש

 בישקהל רמולכ ,חכונ תוי הל תימעפזר דחה תונמדזהב
 5 .םיבכוכה לש םהיתולוקל ,קוחרמ

 אשונב היבירט ןודיח הוויל התפמה הנמנה תא
 יאקירמאה ןולאשה ןונגסב תולאש 50 ובו ,קרטירטס
 המכ א ?יוקמ ר"ד לש-בי ו לסל ומכ

 מ ימי ב עי ו
 יש ל בי יפיפה יעל 1
 תוכז םינקמה םיסיטרכ ויהי -םימוחינ יסרפ .םָיְבְכּוַכה

-% 
 .תוקד רש מגל הצל צה

 תא לצנל ,הלזמ הס :טדטהפ 61+ תרבח |
 % ללא תא דדואמו ;דחמ טנרטניאה ל ג. חווחסמתהה תרווא

 קו + ( טו( שש

 ד | |

. 
1 '. " 

| \ . - . "= . 
 9 . . .'" | | 1 ו -

 - % ₪ " \ " ו 1 ₪.

 ו
 . <?רבדל םיעגושמ"ב ר רבודמ רשאכ ךוחיב

 ל

 | 8 ִנויִליִמ לש תנסורמ ו תורכמתהה

 לש .טנרטני יב רתא.לע ושבלתה םה .הרדיסה
 "םיֶזי ו ךפהש (' 'וטנא" רודמב רוכזיא וצד) יראק
 תומחְלפַב קוסע ומצע אוהש זאמ ןכותו הקוזחת רסת

 .ולש תויטפשמה 5

 םייתניב ןתונו "\
 לכל ןכשמ םוקמ

 ו
 טדגנ ,םירתסוממ

 םחלנ אוה

 ,וכרד תליחתב

 וריבסת ךיאו
 | תא לט יל

 ותואבש הדבועה

 ומצע םוקמה

 ו - 6 הדנגפורפה תַמסרַפְהָל--
 ןוישר תא גישהל ותֶרזעב ולכות דיתעבש חיטב) מה

 הזש וליאכ) יטנג . סיטרכ תועצמאב םכלש הגיהנה

 * (...דיתעהמ וניפיצש המ קוידב
 כ ני יי יג יי ירמי ב

 ויגו ו יי יניב ,םיי כ

 תא 7 ותפתה םיבר-אלַש םשורקהשוע .טראָויטסו

 אמו ,האלפומה תּוכזה תא םקל הנקמה סיטרכְה |
 קעמ םושב ונרשבתה אֶל סנכה לש ומויק רבד םוסֶרָכ
 ל גוסמ םועוראב לבוקמש יפכ ,ותוא תורוקה וחֶא
 בייחמ תשרב גצוימ אוהש ומכ רואנ םזיכרנא .תַשָרַב <

 ב ןווָתי .הנודחאל הלגמ יראקשללממ- תורגב רתוי תצק

 0 .םיילגרב עיבצהל ב םישמתשמהש ךלב |

.' 

 8קמו <.סת[סז6תשס
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 לש הינשה היצקרטאה התייהש תיקנעה הנוכמה - לובניפ
 תרזוח ,(דראיליבה תונחלוש ירחא) םיעבשה תונשב םיראבה

 לודגבו

 דמועה ןטק ןחלוש לע רבודמ .תיצטיברג - דאמ טושפ ןורקיע לע תויונב לובנפ תונוכ ₪

 | רודכה תא עונמל - הרטמה ,תיתחתל רדרדיחל ליחתמו הלעמלמ ררחתשמ רודכ ,עופישב

 .םיציפק\ תולעת ,םיחיטו םידיינ םימוסחמ ידי-לע ,ןקתמה לש ןותחתה הצקל לופילמ =

 ,םהב טלוש ןקחשהש םימוסחמ רתוי ןיא ;הנוכמב אלו ומצע רודכב טלוש ןקחשה קגופפחש'ב 1

 תודוקנל םמוקמ תא וניפ םיחיינה םימוסחמה .המידק תוריהמ רודכל תונקמש תופיחד שי הז םוקמב

 ומכ רתוי הארנ רודכהש הדבועל ףסונבו) הלא םי"וניש תורמל .ךשמיהל רודכה לוכי ןהילא תויטנגמ +

 תא םינקמ יביסנטניאה תודוקנה ףוסיא םג ןמכ םיברה םילולסמהו םילושכמה ,(הנטק תפפועמ תחלצ

 1 שהה 0 .קחשמה תומלואמ תרכומה השגרהה |

 :םיבלש השולש קחשמב

 תדגמ" ריקב עוגפל ךירצ ךרדב .תובהלב בלה תא תולעהל איה תיפוסה הרטמה - 10 0 0

 .יתפרצ אטבמ לעב ןיירק לש ולוק יווילב ,דועו תאז לכ ."הבהאה תרהנמ"ב עוסנלו "תודיתעק

 , "םוט אהחטחוה""ל ךופהלו םימעפ עברא יבזטמיטלואה לגה לע שולגל איה תיפוסה הרטמה - פז

 5 פ-ב תויתואה לכ תא ראה .םישירכ תורטמב עוגפלו רשוכל סנכהל ,םילגה בצמ תא קודבל ךדב

 .יסופיט "8686 80ָץ" דנואסב הוולמ הז בלש .יביטמיטלואה לגב שולגל הכזתץ שמ

 חא ץיפקתש הפמר ליעפהל ךירצ םשל עיגהל ידכ .תונוסאה זכרמ תא ץצופל ךירצ ןאכ - ופה זםח

 םנמא אה .ודנרוטו ונקלוו לש בוליש ,בגא ךרד ,אוה ונקרוט) "ונקרוט"הו "סרה"ה תודוקנל דודכה

 ריקב עוגפל\ | ₪1585(שז"ב תויתואה לכ תא ריאהל שי ,(רתויב ינסרה תויהל לוכי ךא רידנ דאמ

 .דחוימב ימיסאפ ...מממה [יירקב הוולמ הז בלש ,הקינאפה

 תוקיזומ ליכמה ליגר ואידוא קסיד שוכרל וליפא ןתינ ,ידמל הבוטו תיבציק הקיזומב הוולמ 081מ8ח%

 קחשמה - ללכבו יטסירומוה ךפונ םיפיסומ םינושה םיבלשב םינוירקה .םינוש םיסקימב קחשמהמ

 םיינועבצ םיבלשה ,תידמימ תלת םג ןכלו ןושאר ףוגמ איה הקיפארגה .ןיעל ומכ ןזואל היווח אוה

 המל שי .דואמ םישרמ אוה השולשה ןיבמ בלש לכ לש םויסה .תושעל המ הברה שיו םיניינעמו

 לכ םע טצעב ךכ) ןמזה ךשמב ךא ,הלחתהב השק ילוא ןכלו רתויב רוהמ ומצע קחשמה .תוכחל

 .םילנרתמ (קחשמ

 .'דמ םיקד תוריקחש לבח קר .דאמ ינועבצ ,ידמימ תלת ,ןושאר ףוג .90 - הקיפארג

 .םיקטוקסידמ םירכומה םיסקימה גוסמ ,השודנ ךא הבוט הקיזומ .84 - ]ואש

 .םיבהוא לובניפ ינקחשש ומכ ,םיקלח הבדה ,םיבלש הברה ,3? - םייח ךרוא

 .תושעל המ שי דימת ,דאמ ריהמ קחשמה .קפס ןיא ,ההובג .ף| -קחשמ תמר

 ב | מ

 !500 ?המ 0
 2 7% - 0 ו | ןיוצמ

 אלא ,ודנטנינו הגס ומכ תוטסק לע לעופ וניא .טיב 32 לש דבעמ םע ₪/80 תייגולונכטב אציש ןושארה היזיוולטה קחשמ |

 .( קו הצ -פז הדוסו) ינוס לש ידיתעה רישכמה וא הגס לש ביירד"הנמה ומכ 00-חס/ ירוטילקת תרזעב 6  דאמ בוט |

 לש םידרומה תפקתמ .םוקמהמ םייניעה תא (ילו) םכל האיצומ תקיפארגהו המיהדמ תוריחמב םיזז 300-ה לש םיקחשמה . בוט

 .ולומ דמגתמ 50-ה לע ₪/40-םס-ו ,ודיל תיביטימורפ שממ תיארנ טטוא"סקול תרבח | ינוניב |

 ול רשפאתש תדחוימ הטסק תאצל היופצ בורקבו ךסמה לע דומח תורוא ןגרוא םע תגגונמו םכתא הפיקמ תינופואירטס הקיזומ 2

 .(אלמ ךרואב טרס וילע תוארל לכונ זא) א!קם6 תייגולוגכטב םיצווכמה םיטרס גיצהל

 ןווגמהו ח"ש 349 אוה םיקחשמה לש םריחמ .המנגדה קסידו תחא תידי ללוכ ריחוגהו ח"ש 1999 אוה ץראב דישכמה לש וריתמ

 == = = = . .םיראלופופ םיקחשמ םישולשכ ללוכ



 םתא םא .םלועה לכב םייק היזיוולט ינועושעש ןועגש 8
 ריבעהל םכל םורגי דשופוסס (אל םא םגו) הלאכ |

 ינויזיוולט ןועושעעשב קחשלו 300-ה ץורעל

 איש תייפצ שי דימת רב ירוקמרפוס

 דואופופס .ךסמ רובעל ידכ ,עמשמ יתרת ,שארה תא רובשל ךירצש קומע טסווק וא ינתמיא

 - םיטלש העבראב ךרוצ ןיא אל ,םירבח העברא דע תורחתהל םילוכי וב לילק קחשמ אוה |

 ,ןושארה סרפב תוכזלו לולסמה ףוסל דע תולעל איה תיפוסה הרטמה .ורותב קחשמ דחא לכ

 חובוק קחשמ דוע אל ,דחוימ והשמ ןאכ שיש תוארל רשפא קחשמה ליחתמ וב ץגרה ו ז 8

 םאתהב םדקתמו םיזזה םירפסמה תא רצוע ןחותב הרחתמ לכ ;ידמל טושפו רכומ קחשמה ךלהמ

 ,ףסונ לוגלג - תוצבשמ יגוס העבראכ םנשי ,[םיעשת לש לולסמב המידק תוצבשמ שש דע) | ןּותנל

 דחא רגתאה עובירב .רגתאה עובירו (ונממ תדרל לק ךכילכ אלש) םייוניעה לגלג ,רות תוראשה

 תויורחת הנומשכ שי .םיעוביר העשת ךותמ ,רוט רחוב ןקחשהו הרוש רוחבל לרגומ םיפתתשמה

 יפמ םיעמשנה) תולוק תמאתה ,וטמניס עטק תבכרה - ומכ ןיטולחל תועגושמ תויבטקארטניא

 םג רשפא .דועו םיפוצרפ השולש תמלשה ,היוירט תולאש ,(תירבה-תוצרא לש םימזרופמ םיאישנ

 םע תומוקמ תפלחה וא (ןבומכ ,םיאתמ ןוטרס יווילב) רותה תא ןקתחשל תלסחמש הצצפ רוחבל

 .תרוש רוחבל לרגוהש ףתתשמ ותוא |

 תומוסרפל דעו תוללרוטמה תויומדה רחבממ - וכרוא לכל אטבתמש רומוהב השענ ולוכ קחשמה

 ךסמל רבעמ ,יתואיצמה םלועב עובש ףוס אוה ,בגא ךרד ,ןושארה סרפה .רבעמה יעטקב תויטתאפה

 תריואב בטיה תגזמתמו העורג הניא ךא תשגרומ אלו טעמכ זשופושש"ב הקיזומה ,היזיוולטה

 .קחשמה

 םיליגר היזיוולט ירודיש תייצולוזר חקינ םא) תניוזמ יתלב ןיעל תמלשומ טעמכ היצולוזרה :

 םיעטקב םשייל ןתינ ןכלו ךסמהמ קלחב קר םה ,תויומדה ,םיזזה םיעטקהש ןוויכ (םימלשומכ ₪

 .תיסחי ההובג היצולוזר הלא םימצמוצמ

 .ליגרכ ,ההובג תוכיא .90 - הקיפארנ

 .ךכ-לכ תשגרומ אל הקיזומה ,םידמחנ םיטקפא .85 - ד]ואס

 .יפיכו ירוקמ .90 - קחשמ תמר

 .םמצע לע םירזוח רושיקה יעטק ךא ,הלחתהב רכממ 75 - םייח ךרוא

 ןיוצמ
 דאמ בוט
 בוט

 ינוניב
 ער

 ה 8 - | -|
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 | ףסכ לע ,לראלצותב 1
 קחשמל תונוכמ םיקיזחמ ואדיווה ינדעומ לכש ,יולג יד דוס הז =

 יויו לוו מ יו םימוכסב

 הז .יביטנרטלא ןייאודמ יתשפיח ןכלו ,הז בואכ אשונב תעגל םיכסה
 קקולמ ךא ביבח ,ךועב 20 ןב לש ותומדב ,עיגהל רחיא אל <

 ו

 = כ .ללקל ווק ו 7 7 / / )/ ,וכ/ וכ 0 וישו ו יִכ .[
 ₪ ןויברמות ₪ .'זכו 0/3 סר ,[/רכיפ 5 ,גסיל \3]/ 2/43/ ךי03 4/ יכ .2
 ,ה//6 2350 קרא ה 02 5757 100 .3



 \ ן ף - : | \ | . ן . 24 | , " 1

 2 ווב 1ן] .((%| '/

 8 . ו 21 |. 6 .6.%*%

 | טסקט חטשמ לע ילואו רק לע קרש רא ,לוניע וא

 6 ' תוזהו םיווק תרייצ ,תויתוא תבתכ ,םיחטש תנמיסש ירחא םיפצומ ונחנא רבכו ,לזרבה ךטמ חתפנש זאמ רבע |מז דואמ טעמ

 למ יתעצבתמ .תשקיבש הלועפהו ,הלופכ הציחל ,תינושו עדמו בשחמ ישנאל הממח ויה היסודש הז - ,חרזמה ןמ םיקירבמ תו |

 8 ושפנא ,םילגדתמש ירחא לבא ,הלחתהב ילוא | זדיחפמ הבשחמ תרוצ ש םימואלה רבחמ ונידידילש הז םגו .דוס אל הז ,ללכב | |

 .תוחונבו חוריהמב תומדב המישרמ האצות הנה זא ,דוס הל הז םג ,ונלשמ ןיטולחל הנוש

 תצצופמ  ,הנומת דוביעל .(5תהזפאזש) תיישפוח הנכות - קוש] וו

 .תיתריצי הבשחמו םישדח תונוזעוב
 = .תומוצע ןה ונל עיצמ 108% לש הכירעה טירפתש תויורשפאה ,הלוכיש ,הנומת דוביעל דואמ תדחוימ ךא הטושפ הנכות אוה סוסווה\

 | יוליט .,ליגר חטש יולימ אוצמל ולכות "חטש יולימ" תרתוכה תחת דוביע תונכותל (שממ לש ףילחת אל םא) הבושח תפסות תויחל ,יתעדל 1

 | | | .תמדוקה הנומתה לע ,יאלט לש הימדה וליפאו ,(עבצל עבצ ןיב) יתגרדה תונורתיה .(קחטוספועופז וא סתטוספתסק ומכ) תומסרופמה הנומתה

 || עבצ | ינתקית = סירורב הלש |

 0 00 ----- ו ה |ווימ |

 םנתמ ירטנא ו =" ראד א :הטוטפ = הנכות

 | םיטקפא רוציל [( -- = (ר .,מ המ ן- ה ו כי יה הקו
 1 םיולדכוסה 2 ו /% ; יש 1 = 1.55 הז תי-|-| נר םוקמ תכרוצ

 -יפו  ,םיממחמ 1. %- 8 ל / . - ' ₪ | 0 | וס 7 שא 01 0 יהי | -בו קסידה לע

 |- ,( ההוא .ןורכיז | [| םידחוימ םירטל ג
 | \|| ,ספיסב | ומכ ₪ % 1 2 תולועפ תעצבמו [ [

 |[| קוליסו די רויצ : - ל... ה ו " | .=יבו | תוריהמב

 | | שי םימתנ ו ב 1 1 ד ו 4 2 5 ו [6 \ו3ּהח .םנמא | .תוליע |

 .עמוטב < 7, רו | ביחרהל ןתינ אל 1[

 ]| -רמ הורשמא [מעע | 'דילע | התוא

 . -'5 לש הפסוה
 | [| ,תפסונ | המיש [ק 7

 \[| תלוכיה = = איה ([ןאמ | םיינוציח םירטל
 = ]|| .תונומת .תוועל 2 | תונכותב = ומכ)

 | ]| -וויעה טירפתב | ךא | ,(תורחא [

 | -בל רשפא םית 7 -אה ןווגמ

 | תוושע דוח 6 ננו 2 וי טוהמ סע עא 5, זו , איהש תויורטפ

 |[| לש | תויורשפא | 2 ש6זפוסח 1.55. 3 008 או | ,תנחונ

 ,הזזה  ,החיחמ | 2? ל | םוצע
 | | לופיקו הכיפה

 המ ,הנומת לש | |
 | יד | רשפאמש

 תחקל תולקב ₪ ו 3 ' + 0 /י --%-- 57 | |

 / הנומתב מכ ,לודג דחא 'ץווקל ותוא ךוכהלו הזיל"חנומה לש ףוצרפה

 | | םתאש ינפל ,רוציקב ,(םחורימ יזוטנפ רננא ילש רבח לש 2 לע ץחול התא .דבוע אל הב והשמ וליאב הנכותה תיארנ ןושאר טבממ

 0-0 ,היטורמ ה"רבחה לש םיתוזיעה תא וסנת ,םכפוצרפ תא םיתוועמ
 ,תטשמ אלמל הסנמ התא ,הרוק אל םולכ לבא ,רזיצל ליחתמו ןודרפועה

 .דחא לטקיפ אל דליפא ,םולכ 1
 5 םניח תקלוחמ ,תרחא 5פזפואפזפ תנכות לכ ומכ ,ם10[גא םנ ןמזה עיגה ,האצותל עינהל הצור התא םאו ,הנוש הפיט הבשחמ תטיש | / שי םיסורל .דיבסמו יירדנא ול קקחצמ "אילפהל טושפ הז ,הההההמ"

 .םהא .וטנרטניאב התוא ונאצמ ונחנא) םלועב עדימ ידגאמו תותשר יגימ ."יסור ומכ בושחל" ליחתתש

 ו שה וה בתוכ ךא ,יעפוח ישפוח הב שמתשהלו התוא קיתעהל םילוכי תונכותב םיליגר ונחנאש הממ הנוש הדונעה תרוצ לכ 0

 ₪ ל קב שמחשהל ךיושממו הנכותהמ הצודמש ימש עקבמ טלחהב םילבה תביתמ ילכ חריחב ירחאש ךכל םיפעמ ונחנאש ןמזב = רע / |

 וה טלחהבו .העקשזהש הברה הדובעה דעב העונצ המורת לכ :םיסורה .לצא ,תישעמ הלועפ עצבנ ליחתהל 0 וזט 6 פו 4

 .הדובע הלועפה תא "הכירע"ה טירפתמ רחוב התא ,הליחתב וה ד 41 ₪

 ןנמ רחאל קרו ,עבצ 'נוקית וא חטש לה - ו ו עב 7 ה צו התאט

 הויורשפאה) ךלש הדובעה חטשמ תא - ובל ךל רתוז
 .שלושמ וא ,עובזר לע קר וא ,ךסמה לני
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 וי

 םיועדח םילכ

 םושדח הנכות ילכ השולש לע הזרכה מב ₪

 םיטרסה םוחתב עוצקמ ישנא לש םשומישל

 התע וזרכוהש םירצומה תשולש .ואידיווהו

 םבי לש תיקסעה הדיחיה לש םינושאר תודיפ םח

 תשרה ימושי תביטחב תללננה ,רודובה תיושעתל

 תדקמתמ מבי לש תשרה ימושי תביטח ,הדבחה לש

 םוחתלו יקסעה קושל םיתורשו םימושי חותיפב

 ימוחתב תדקמתמ הב'טחה |.הנירצה ירדצומ

 תרושקת תוכועמ ,תוביטקארטניאה היזייולטה

 ,תינורטקלא רואל האצוה ,יפותיש בושחימ ,תוישיא

 תויקסע תוינמדזהו עדימ תודמע ,ינורטקלא קוויש

 מב' לש :תיקסעה הדוחתיה .טנרסניא תשרב

 המישמה תא דעיכ המצעל הביצה ,רודיבה תוישעתל

 תויטרדנטס בושחמ תומרופטלפ לש תכרעמ חתפל
 .םיטרסהו ואידיווה ,רודיבה םוחתל

 הקפה רשפאל איה תושדחה תוכרעמה תרטמ

 - .םיטקפא יריתע םיטרס לש רתוו הריהמו הלועי

 רשמא"יאש לדוג ירדסב תואצוהל ררגיהל ילבמ

 .םהב דומעל

 הכירע | תכרעמ םיללוכ םישדחה הנכזתה ילנ

 הסוחד תכרעמ ,(₪-א) םיילאטיגיד םיטקפאל

 וו
 דעצ-רחא-דעצ

 טרופמ ישיא ךירדמ
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 םיבשחמהו םירפסה תויונח לכב גישהל |
 -  אטאאאאאאמאמממממהממממהטה שב - וושששממשמשש הש ה - " 1 שא ששמה =

 יי " , " =

 - 'מוטרב רודמ -

 דוביע תכרעמו (=60) םיילֶאטיניד ואידיו תותואל

 םימושיה לכ .(ם05) תיתרפס הרקבו הטילק

 ,חוקל - תרש תביבסב הלועפל םידעוומ םישדחה

 מבי לש הימדהה תוכועמ לע תוססנתה ךות

 וס( ₪ 3 תרדסמ

 תקפסמ םיילאטיגיד םיטקפאל הכירעה תכרעמ

 תודקמתה ךות ,םיטקפאל חונ הכירע טמרוט

 .ךילהתה לש םזיראניל-אלה םיעטקב

 תובורמ תוכרעמב שומיש השוע תכועמה

 ,םיריהמ םיקסיד לש [3גוט תייגולונכטבו םידבעמ

 ופלוא לש ותלועפ תא ךסמה לעמ תומדל ידנ
 בשחתמ יבג לע עצבתמ שמתשמל קשממה .םלשומ

 לעופה יפארגה תרשל עוציב תוארוה ריבעמה ושיא

 ופואב ./ופטהו וקתדוסא םסו/םה יתרש יבג לע

 םיעטק ךורעלו דקמתהל טרסה יכרוע םילונ' ,הזכ

 .יזכרמה תרשח לע סימעהל ילבמ - ולַש םירדגומ

 תמרב הלש דוביעה .ינולהת לכ תא תעצבמ ==א

 םותבש ךכ - רתויב ההובגה (היצולוזר) הדרפהה

 רמשנה ,אלמ רטסאמ קתוע רצונ דחא דוביע ךלהמ

 ריבעהל ןתינ יפוסה רצותה תא .קסידה יבג לע

 חועצמאב וב לפוטלו ךושמהל וא - יטנגמ טרסל

 דרטסוטואי
 ...עדימה "

 ברי

 [ ימע דוה תאצ ד |
 76 :וופלט

 חבועחוממ הכירעל יובי ל
 םיילאוטיגיד םיטקבאו םיונרס לוע

 רחא הנכות ילכ

 ןמז םושי איה (005) הטילקה דוביע .תכרעמ

 תידיימ הרבעהו ואידיו טלק דוביע רשפאמה ,תמא

 יטנגמ טרס יבג לע וא קסיד יבג לע ןוסחיאל ולש

 לש ןוסחאהו הטילקה ימוחתב הכיפהמ הווהמ 3

 הטילק התע דע ושרד רשא - ןאידו תותוא

 היהו רשפאש ידכ .קר ,םיפייט תכרעמל תינושאר

 יבג לע ןוסחאל ןכמ רחאל םריבעהלו םרימהל
 תרשפאמ 065 .םש םתכירע ךרוצל ,יטנגמה קסידה

 - בשחמב םיקסידה יכרעמ לא רישי ואידיו טלק

 שרדנה דובועה ןמזב 75% דע לש ןוכסיח ךות

 .ךרדה ךשמהב הזה טלקב לופיטל

 תלפטמ (ם0") תיתרפסה הסיחדה תכועמ

 ךות | ,(וק;ב-ו ןקחב ואידיו תותוא תסיחדב

 לש דחוימב ההובג תוכיאו חלועפה תוריהמ תחטבה

 התלוכיב אוה הליבחה לש יזכרמ ןורתי .הנומתה

 לש םינוש םיעטקל הדרפה תומר רפסמב ךומתל

 יובירב הדובעל דחוימב המיאתמ [260[- ,הקפה התוא

 תינמזזוב לפטל םיכרוע רפסמל הריתמו ,םישמתשמ

 ₪ .חכרעמב ןסחואמה רמוחב
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 אצמנה קחשמה תינכות ,םעפה חונכת רודמב
 התוא קלחל ישפוח ושיגרה ,"ןיילדןוא טיבמוז"ב
 תא רורגל םכילע :טושפ אוה קחשמה .םכירבחל
 ,ןוכנה רדסב ןתוא רדסלו "טיבמוז" םשה תויתוא
 .ןהיניב ףלחתהל תוכישממ ןהש ןמזב

 ולכות .הז דומעב םיאבומ םהמ םיקלחו ,ונלש
 ידכ םגו םירחא םיקחשמל סיסבכ םהב שמתשהל

 תוניינעמ תויננותו

 יצבק ,/ופו!ה| 0|₪25-ב יתבתכ תינכותה תא

 ₪קפ"ב םה םג םיאצמנ (פסווזס6 לנע') רוקמה
 601185 1,6116ז חווהוורטז ם

 | .[.5-1 3וםטש ומטסא 5181715 ואוח 0

 וחליש הדיחל תונורתפה תא .הדיחה תא רותפל
 "1-תונכת תדיח" בותכל ורכיז .8פפל ונילא
 רבסומש יפכ) תוליבחה זרואב אשונה הדשב
 .(20 דומעב

 | / 0 קט םג סא גחוכ|6 זוז טז ] :
 ן] | וש לז קןכזסק

 ' ד'מופ 1ומס שבח [גס|ק ץסט הצטוט ווהחע טטעפ
 ו

 קווסה או

 * אוגוסט 0 8
 (יטמפז א1!א| 0 61 15 = 6

 * 6.618( 1)=ח 16308. 1 ו
 * אסז6: דש 6 8 כט אא סח ₪6

 * טו \ ושטח | 31ןסוש 4 "חזה ו וה ג וזה וזה! = מז
 םווו (01טחוא(א[!א[ 00

 פו הצע 6נזסונמה זכזהק1לוסק ([ם0סא ב8 [חוספסז , 8006 /48 6סמוז01, א /45 5וחפ|6, ל 45 5וווט]ט)
 * ךרוופ ג וע [וטזט [ה6 טפסז 2615 [0 וז[ / |

 תא ינכוכ ןר בותכי אבה ןויליגב
 הוינכנותמ תואמגוד איביו ויתוצע

0 
 םיקחשמ ונילא וחליש ןכ ומכ

 םא ,םתבתכש
 וכזת ,889"בו ןותיעב םתוא םסרפנ
 !םיסרפב

 :תיננותל םירבסה
 ינש .ליכמ ([סחח רמולכ) סבוטה ₪
 , |חוגט6 גוסמ ססחוזטופ לש םיכרעמ
 ארקנ (שופוט!6=זזט8 רמולכ) יולגה
 תויתואה תא ליכמו קוץ םזסטחש
 ?טוופו ארקנ יומסהו ,יארקא רדסב
 שי) ןוכנה רדסב תויתואה תא ליכמו

 ' הונו וו

 ןכיה אוצמל ידכ ספוטה תא לידגהל |
 םשב | !חופ0קז ךרעמ .(אבחתמ אוה
 תויתואה ירפסמ תא ליכמ || טחפ
 ,קסחוטוו"מ תחקל וגץ זסטהש ךירצ םתוא
 קוגעסזסטחב תא תנכדעמו ספות ךרעמב תוזתוא יתש ןיב הפילחמ 538 היצקנופה ₪
 .םאתהב
 רשאכ תעצבתמ 5680 תניטורל האירקה .,קוגץסוסוגו6 זגטסוספ היצקנופב :בל ומיש ₪

 ומַכ גנהנתמ 5סווזס6.וחחפא"ש תורמלש איה ךכל הביסה .םיירגוס ךותב אצמנ פסונזסס (חטסא

 ותוא םימש רשאכ .הניטורל האירקב וב שמתשהל רוסאו זסססחש םצעב אוה וז

 רידגהל אוה רחא ןורתפ .וחופפו-כ תכרעמה ידי"לע רכומש "יטמתירא יוטיב" םילבקמ ,םיירגוסב

 ...ונילע ןטק לבא 5פ פואהט (8ץש הו | 38 |00 ...)

 ?ןורכיז ךוסחלו 2טחוטוו ךרעמ לע רתוול היה ןתינ דציכ וז"

 -- ויסמ תווכית תמגוד

 שעווה | \5 ןמוטשטז
 וזו | /\5 [חוטטסז

 * ]67% פזסק 6 ווחוסז גת טזטס
 1 .!ןוט פסו אטחוט ןטפ

 !וחושז] = 1606 = 8

 ליה | 0 | זי !חשבו

 1 ישא ו וז ו
 1 שו[| טסטתו םטו חוההחע 8
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 ן טופ( 1)) נטוש
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8% 
 0% תיל "9 יי רק,

 גושו וו וורו וטו

 נו 0 ו 7 9 (נוטטהס(1) .םושוזש = טוטו(
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 וב תק דורמנ | 1056 4 050/20
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 1 יתנ נמזהש ₪

 ןח אוה ילש בשחמב
 ווהש רפיס / בוטוהל תנוכתמ

 .!שקיבו מ קי [ ' 3 | 7 - + - ₪ 2 1 / 7 : 6 ו .הדמול

 רך מ 0, רו. 0 לו 5 |
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 0 - קודש "14/1. 13 רו
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 יאמבה" תנבות |
 "ךינוצה
 ךורעל תרשפאמ
 ,היצמינא יטרס
 תיבסוה ם1
 דנואסו םיטקבא

 תא יתלביקשכ יתחמ ₪ ₪
 ."ריעצה יאמבה" תנכות [ /

 ןיבהל לכוא ףוסיףוס =**
 םירבחה םידבוע ךיא
 .אבאו .אמא לש םינעונלוקה
 תא רובעל התיח הדיחיה היעבה
 ולפא .הנקתהה | בלש
 אבאו ,הל קיפסה אל 8
 תנכות ליעפהל ךירצ היה

 הניבמ אל םג ינא
 תונכות םישוע דוע המל
 לש ןדיעב ,סודל םיקחשמו
 = .תונולח

 דונעל רבכ יתלחתהשכ
 .הנכותהש .,תוארל יתחמש

 תרשפאמו ,בר ןוימדב תננוחמ
 םע ,היצמינא יטרס ךורעל
 סידחטמ | םיטקפא | תפסוה
 ךפלואל | יתסנכנשכ | .דנואסו
 ישמח ינפב ודמע עונלוקה
 .,םינקחש ,תוניצס :תויורשפא
 .האיציו םינכומ םיטרס ,דנואס
 . יתש ילא ועיגה זא קוידב
 = .המגדה ושקיבו ובהלתה ,תורבח
 :.תמייבמ ינא ךיא ןהל יתיארה
 .ָטרס

 םיה תונב דוקיר

 ,תוניצסל יתסנכנ לכ םדוק
 20-30 ךרעב ינפב וגצוה םש
 לש הנומת יתרחב .עקר תונומת

 םינקחשל יתרבע .היינוא םע םי

 ינש ,םיניפלוד ינש יתרחנו
 ובומ .םיזתונב יתשו םינטרס

 זחבמ) "ןשידוא" םהל יתישעש

 יתסנכנ .יתרחבש ינםל (דב

 םע קובקב יתוחבו ןפלואל
 ותוא זיזהל יתלחתהו ,קתב

 .הלאמשו הנימי

 תא םישל ןמזה עיגה וישנע

 בלשה הז .םמוקמב םיוקתשה

 םיה תונב תא יתמקימ .עירכמה

 תאו ,הנפסה יד שמ

 .דצב הצובקב יתמש םינטרסה
 םיה תונבל .העונתל יתרבע
 ךותמו ,תילגעמ .העונת יתרחב

 העונת יתרחב םסקה תויורשפא

 .דוקיר ומָכ האריתש תיבוביס
 לש העונת יתתנ םינטרסל
 .תוריהבל הרזחו שוטשט

 יתרחב הקיזומה ףסואמ
 ןונגסה הז יכ "פאר דקור"

 המכ דוע יתפסוהו ,ילע בוהאה
 .קו גצ לע יתצחל .םיטקפא
 זאמו תורבחל ןרוקפופ יתקליח
 ₪ .יתוא תוצירעמ ןה



 ו יב ידל'

 ,לדחד אמות ,ינמומ לא ראשב :הבקע ידלי תא ריכהל אנ זא וליפאו ,טיבמוז תא םיריכמ ןדריב :םכליבשב תושדח ונל ש ְר |

 .13-15 ינב ,ןביס לסייפו רומס דייז ,ביבט דמחומ םירועצ םיאנותיע תחלשמ האצי ךדעב םייעובש ינפל .םיבהוא

 זתיבב בשחמ םכל שי - םע השיגפלו הרטפב .לויטל ,טיבמוז לש לודגה חאה ,"ונלוכ" לש

 ."6ס-הסא| םג .חטב ,ןכ" :םלוכ םידליה לבא ,םיהדמ היהו הרטפב ונלייט ןושארה םויב .םינדרי םידלי

 תונתתל םירבחתמ ונחנא םעפ ידמו ,םדומ שי ונקלחל" :דמחומ ירזור" רפסה תיבב ,ינשה םויב .םיבשחמב םיניבמ שממ אל םיאודבה |

 "5 !טיבמוז ןמ יתניא"ב וחצפ םינדריה םידליה ,הבקעב "לוקס ס'רטסיס

 ?םכל שי בשחמ הזוא - ,לטניול) ןור תא הריכמ זנא םא יתוא ולאש םה "!טיבמוז ןמ יתניא

 "וטו" :םלוכ .םצראב םיבשחמ לע יל ורפיסו (רודישה החנמ |

 ,ןבומכ ,היה הז) ."תועובש המכ דועב םויטנפ םינוק ילו" :ואשב .םיעצוממ םינדרי םידלי םניא הלאה םידליה | ,ןייצל בושח

 .(הלודגה םויטנפה תלקת ינפל דומולה רכשש דועב ,שדוחל ראניד 150 אזה םש תעצוממה תרוכשמה

 זםיבהוא םתא םיקחשמ ולא - תוחפשממ םלוכ .ראנוד 50 אוה הזה יטרפה רפסה תיבב ישדוחה

 "ו" :לסייפ ."רדחב בשחמ שי ןדריב דלי לכל אל"ש ,ודוה םה םגו תודימא

 ."ו טאבמוק לטרומ" :ואשב

 ."תויראה ךלמ" :לסויפ

 ."2 טאבמוק לטרומ ?םואתפ המ" :אמות

 ."םוד ,סירטט ,יר'גו םוט" :דמחומ

 גישהל הסנמ ינאו "לוז" קחשמה לע םג יתעמש ינא" :ראשב 8

 ."ותוא

 ."2000 יטיסמ'ס םג" :אמות

 זןדריב וישכע יראלופופ יכה קחשמה המ - -

 ."יראלופופ יכה דימת אוה ,סירטטש בשוח ינא" :אמות | לז ב ..0

 .ביירדדהגמו יוב"םייג םג שי םבורל ,םיבשחממ ץוח

 87 :לובטופו סירטט םיקחשמ ונחנא יוב-םייגב" :אמות

 ,"ביירדדהגמב

 !בשחמ קחשמ הלוע המכ -

 םיקחשמ שי .תוכיאב יולת רזחמה לבא ,ראניד 10 םילוע םילוזה"

 ."רתויו ראניד 20.םילועש

 2 .13- .,תאמ = -.,-*:>*' 0
 מ ןשי )== -=5% תק *-== < וש קר

 -4 5 =< 4-< 18 2441---4! )ו

2% 9 27-*- > << 4-7 4,, 
 | 43-29 4.0 + 4-24 בונו

 64 = 4 == 51 < א

7 
 !םינוק וא םיקחשמ םיקיתעמ םתא - ב 6% יא .דבל ובשחת .תצקו םילקש העברא אוה ,בגא ,ראניד מ ' ב-4
 ."םינוק" :לסייפ יש = הילל

 םיקיתעמ ונחנא בורל .רמוא םתס אוה .חטב ,ןכ" :ראשב 2

 ."הרירב ונל ןיא יכ ,םינוק ונחנא 60-ל םיקחשמה תא לבא ,םיקחשמ | | , ₪ =.:-22-
 זםתעמש טיבמוז לע - ישי ו כר / - = ₪2

 ."תילארשיה היזיוולטב תינכותה תאז ,חטב" :םלוכ
 2-/ ---א



 3-5 ו רק ל
 : | חחח ₪ = :
 מש 24 4-84 3% 8-9. = 1ם| 24.9 5 == || קר ל טרח - ש" .

 ן= --1===4 = | .0)50 --)00-5 קל [.ה8.9 5-0 7 ץ
 == | 0 | ' א. 0.40 4.9 ב[ א שו ו יוסמיאה 4-0

 החמה 5 ו יש יל הא | ד ק--= אש .ם.4 8 תה שי 6 -- 4% בכ = 5% 5 % מממ

 קשה ה עוה ם[.9 == |9== = 4% == ה-08 = רמ-ל? ןק 4% .חפוחב) א וו יש
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 = \שצל ק=" 9 < 8 00% |26 ג 40-91 =40 ₪0.+= דחו

 ב צב ל שנ ש5 2: גה ירבו ינא .םעפ לכ טעמכ האור ינא .הז תא תוארל בהוא ינא" :ראשב
 ג--> 4 4 4 =< ו 0 לאש 5% | ו ו ."םש העיפומ ךתוא ם1 האור 25 =" וע ק( ₪ ,* 29 4-5 5 88 = 2 050 קאפ ₪[ . וו קיו

 4 + קא 4 קק= = 244-052 0/5, ה 0 לא 00 א חש קש

 ישר .רשקפלישה 5 ב "טיבמוז" לש יחה רודישב ראשב קחיש ,ןויארה ירחא עובש
: : : . --=- 8 = 

 0 לביקו תודוקנ 7,500 רבצ ,(תילגנאב) ןייארתה ,"תויללח" קחשמב
 | כ .םימוחנת סרפ

 2 כ זסתעמש ,טיבמוז ןותיעה לעו -
 רו -- ==<=4-- ריו | | | | |

 [ם 2 ב חטב .תינכותב םיארמ ןמזה לכ םתאש ןותיעה הז ,ןכ" :ראשב
 : | .1 ב =( 2 ."יתעמשמש

 ו ויו
 : - ₪8 ד ו .! -.-₪* אמ 4-- שש 1-7 י ה \ ו

 = קול  ראקמ וה קוק = יו" ?תיבועב םיבשחמ ינותיע שי -
 | מש" יד אל 5% שר ל \ ו

 ןמכ םלועה לכב עיפומ אוה .'טיב' ארקנש ןותוע שי ,ןכ" :דמחומ

 2 ."תיברעב םג ,תופש הברהבו

 = יתינק .'טיב'ב יתלקתנ ,ריעה לש קושב רויסב ,םוי ותואב

 7 ינדרוה ךורדמה ,דלאח לש ומוגרתל יתקקזנו (יצחו ראנידב) ותוא

 םיקחשמו םישודיח רודמ ,תכרעמל םיבתכמ רודמ שי .ונלש

 ןומהו 8.8.5 תונחת ,םיפיט ,םירגובמל תונכות לע םגו ,םישדח
 .תומוסרפ

 !תיבועב ןוקייא םירמוא ךיא -

 ,"אנוקייא"

 ?ןורכיז םירמוא ךיאו -

 "רכז"

 ?ךסמ -

 ."אשאש"

 ?ןנוכו -

 ."לרשמ"

 ?תוארתהלו -

 ."םאלס-עמ"

 ₪ .םאלס-עמ זא -

 הייוטנ דיה דועו 0
 לש 500"ה תדלוהה םוי דובכל "ונלוכ" ןועובשה לש תדחוימ תחלשמ תרגסמב ךרענ ןדריב ה'רבחה לצא רוקיבה

 .ןותיעה |
 .רחא םוקמ לכבמ רתוי רקבל םיצור ויה וב םלועב םוקמה והמ ,םירועצ תואמ ולאשנ וב ,ףיקמ רקס םזי ןועובשה 1[

 םידעי דואמ הברה וירוחא ריתמ אוהשכ ,המישרה שארל קניז ,ןדרי ,הרטפב םודאה עלסה :תומיהדמ ויה תואצותה
 ,הנידמה םוק זאמ הנושארה םעפההתיה וז ,(האלה ןכו ןודנולב קורה ןואיזומ ,קוחרה חרזמה ,ינסידורוי ומכ) םייסאלק [
 ויהש םוריעצ לש שפנב תונברוק הברה ךכ לכ הבגש םוקמ ,םודאה עלסב רקבמ והשלכ ןותיע לש םירועצ םיבתכ תווצש [

 ,וביבס המקרנש הליההו הרטפ סותימ לע תובר ועמשש ,"ונלוכ" יבתכ .וילא עיגהל ידכ דגנמ םשפנ ךילשהל םינכומ
 "?אל ,םזגומ תצק הז וליבשב תומל לבא ,םיהדמ"כ םוקמה תא וריתכה

 .הכרדב הרקנש ריעצ לכל הבמב תויקש הקליח "הבמב ונלוכ" תחלשמו ,"םסא" תרבח תוסחב ךרענ ירוטסיחה לויטה
 ..8וביה ליחתמ יתמ ולאשו תושק הבמבה לע וקלדנ ,םיאליגה לכ ינב ,םינדריה :תווצה לכ תא ובינגה תואצותה

 ,יעיבר םויב רדושת תדחוימה תינכותה .ותוא דעיתו עסמל הוולתה "ןושארל פאז" היזיוולטה תינכות לש תווצ
 ₪ .ןושארה ץורעב 16:00-17:00 תועשה ןיב ,11.1.94"ה

 | - ו



 .הרוצה יל הערקנ ,ןותיע'ת יתחתפ

 | ,הרוש לכב חועתפה םיבונג םירבד וב ןכ-לכ,

 עטקה תא יתנבה .רפס-תיבל 'תכלה

  וועתפ ןחוב יתישע) "ונלוכ" םיארוק םלוכ

 1 >> ןלצא .הילדמ 1 וועובשה

 קו מ ד דיכ ל ורוד ךיר יבמ ) ו ן יי ור והל קי

 יניינעל םינכמש םשה הז "ונלוכ"

 ה וע

 ור י'ונלוכ" - וישכעו
 "ונלוכ" תכרעמ :דובכל 0/0 |

 68104 /ביבא לת 84 יבצ-ןב ךרד :דחוימ םייונמ עצבמב

 (תועובש 52) המלש הנשל "ונלוכ" ןועובשל יונמכ יתב/ינב תא ףרצל ת/ןיינועמ ינא ,ןכ הנשב תונויליג 2

 .(ליגר יונמ ריחמ ,390 םוקמב) םילקש 324 לש עצבמ ריחמב
 :ןופלט ;דוקימ | :האלמ .תבותב | | :הדיל ךיראת :החפשמ םש :יטרפ םש .'!]מה יטרפ יניצר החנה ריחמר

 םוקמב םילקש 4

 הנתמ םגו 0
 אלל יונמ לכל הקילדמ
 ררועמ ןועש :הלרגה
 ןמקוו וא רבדמו רקרקמ
 !הווש .ינופואירטס

 :אבה ןפואב םלשל ףידעמ ינא

 .םילקש 54 ךס לע תואחמה 6 | 7
 :הלש יארשאה סיטרכ תועצמאב םלשל ה/ףידעמ ינא | 7
 סרנייד [77 טרכארשי !-7 הזיו [ 1 :(סקיא י/ןמס) סיטרכה גוס
 רררר ררור דד !דודדד :סיטרכה רפסמ
 :תוהז תדועת :דע ףקותב סיטרכה
 :סיטרכה לעב לש תבותכו אלמ םש
 ינופואירטס ןמקוו 7 מ"מ 35 3ונחתש| תיתוכיא המלצמ 77 רבדמו רקרקמ ררועמ ןועש ד ;ישח3כ לבק?ל ףידעמ ינא

 יארשא יסיטרכב תונמזהל

0575180870 168 



 ירויצ תרדס ךותמ
 דא לש םיטובורה |

 6 ינטסאטס
 5 4 8ופותש 4

 וקסיסנרפ-ןסב רתא ךותמ הנומת
 6 םידרובטייקסב החמתמה

=> 00 

*- 

 (ז"עלב אסוסטהחפז וא) "תשר-שלונ" גשומה
 ןיב וכרד תא טוונל עדויש ימל סחייתמ

 עדימ ןומה ןומהו ,תוינכט תולקת ,תותשר
 חלפלל דוגינב ,שלוג .יטנוולר שממ אל
 הדרטסוטואל ומכ תשרה לא סחייתמש
 ומכ \שה תשרהש עדוי ,טוליש ןיא םא להבנו

 טושפ אוה ,םיהמ רתוי קזח וניא שלוגה .םי
 6 םילגה תמצוע תא לצנל ךיאו יתמ עדוי

 הווויושווה דדוע ,



 ךרדב ותוא תכפוה םלצה יבג-לע רבכעב הקלקה .טקייבוא וא תינכות תגציימו ,ךסמה יבג-לע תגצומה הנטק הנומת :!ססח - סלצ
 .םלצל הרזח ותוא תכפוה ןולחה תרתוכב הלופכ הקלקהו ,טקייבוא וא ןולחל ללכ

 .המישרה ךותמ והשלכ םצעב רוחבל ןתינ לועלעה ךלהמב .םיצבק תמישר לשמל ,םימצע תמישר לש הקירס :םזסשע86 - לועלע

 ,ץח תרוצ לעב ללכ ךרדב אוה עיבצמה .רבכעה תעונתמ האצותכ ויבג-לע ענו ךסמה לע עיפומה ןמיס :פסוח(שז - רבכעה עיבצמ
 תוליעפ לע דיעמ ןועש תרוצ לעב עיבצמ :גצומ אוה וב רשקהל םאתהב םימעפל הנתשמ ותרוצ םלוא

 .'רכו ,טסקט תדלקה לש תוליעפ לע דיעמ (1) יכנא וק ,תעצבתמש דוביע

 היצפואה .יקפוא טירפתב יהשלכ היצפואב ,רבכעה תועצמאב ,הריחב תובקעב גצומה יטירפת :0011-6סושה חופה - ללגנ טירפת
 תויורשפא לש טירפת עיפומ היתחתמו ,ללגנה טירפתה שארב ללכ ךרדב העיפומ הרחבנש
 .תופסונ

 היצפוא.לש הריחב רחאל .יהשלכ-רבכע תלועפמ האצותכ ,ךסמב יתורירש םוקמב גצומה טירפת :םס-ק חוסחט - ץצ טירפת

 .ךסמהמ ללכ ךרדב םלעיי אוה ,ץצה טירפתב יהשלכ

 ךכ ךסמה יבג-לע םירדוסמה תונולח :סשפז!ב(6 צו/חשסועפ, 6886860/ח0 צש/חססואפ - ם'גרודמ תונולח ,םיפפוח תונולח
 תמירעל המודב ,הפיפח םהיניב הנשיש
 ףד לכו ,הז יבג-לע הז םיחנומה םיפד
 םיפדה תא יקלח ןפואב ריתסמ
 שאר לא ןולח ץיפקהל ןתינ .ויתחתמש
 ,התיתחת לא ותוא ףוחדל וא "המירע"ה
 .רבכע תוקלקה תועצמאב

 .הז תא הז םיריתסמ םניאו ןיטולחל םייולג םהש ךכ ךסמה יבג-לע םירדוסמה תונולח :1186 שאוחשסש6 - םיפצורמ תונולח

 "שאמרת א < ה

 - 2 15:00 העשב ןושאר ימיב ₪

 .םיט-טיבמוז - עובק רודמ םג התעמו הרמוח הנכות ,םיקחשמ - םיבשתמ"יבבוח רעונ-ינבו םיקירפל תויניזאגמ תוינכות

 15:00 העשב יעיבר ימיב 9

 .יח רודישב םיפוצה םע היצקארטעאו בשחמ יקחשמ תוינכות

 | 13:00 העשב ישיש ימיב 9
 :'95 ראוני שדוח לש םיניינעמה סיאשונה :םינוש םיאשונב תוינכות

 ו סטפ /גכסזסטס , יגיצנ וחראתי תינכותב .//וחשסשע5 תביבסב חותיפ-ילכו םימושיי יללוחמ - 5

 .חסט -ו .\ווסזספסז 400655 ,םסז!החסח 88008

 ."תולובג אלל םלוע" האשונו המואה ינינבב ןכמ רחאלש עובשב ךרעיש א"ליא סנכ תארקל תינכות - 13 5

 .דועו חומ קרוס ,יגולוארטמ יוזיח ,םדאה ףוג דומילל םימושיי - חותיפהו רקחמה תורישל בנשחמה - 5

 - 'ץיבורדנס לארשי חוריא ,ימואל קנב לש םיבושיחה זכרממ חטש ימוליצ - םיבשחמו תואקנב - 5

 .םייאסרוב םימושייו םייאקנב עדימ יקסויק א.צ =ס00ז8| םּהחא אישנ



 ן[ך\ יות .ןמנרו ותמ) הניר
 ררצ | = % = פל וש . - ה - מ 4 וגו . 7 . 2% : 7 | - . וא רו

 1 קי ו . = ו. ₪ צא וא 2" ₪ ו. 2 רש

 - גסא | ה7?ה םםוד - הנומתה החוקל ונממ קחשמה :םדוקה ןויליגהמ הנומתה תדיחל ןורתפה
 .81 6 [ו01ו.= 508 :רישה םשו ,4 'סמ קרב
 דגנ ךסמ - ןושאר סרב
 תנתמ) הנירק

 ("טופטואא-טופניא"
 םילשורימ ןומ'ס לייאל
 קחשמ - ינש סופ
 | ("סוריו' תנתמ) םור.יד.יס
 ₪! | ןורשה"תמרמ בגור לגיסל
 2 השימח - ישילש סרט
 21 "יטילאיר"לאוטיו" יקחשמ
 ביבא"לתמ ןמלרפ יעורל

 :"תינונלוק" הדיח
 .לע- תנובתו םיטובור ,םיבשחמב םיקסועה םיטרס המכ לע םיטרפ םבינפל
 .םהמ השולש תוחפל תוהזל וסנ
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 ויה םא וליפא האור יתייה אל המצע העפוהה תא .הב ללעתהל דובכ תותיחפש היווג ומכ עמשנ קוטסדוו לע 60-הסא ,וינפ לע

 ויכרד ןה תורתסנ ,לכה תורמל .תוחפ דוע יתוא תניינעמ םתוא ול קילדה ימו יאקיזומ לכ חקל םיטניו'ג המכ יבגל היווירטו ,יל םימלשמ

 תא יתיאר ?םכל דיגא ינא המ .הקיפארגה ליבשב םיכסמ תונומת המכ סופתל יתשקבתנ תכרעמב ילש המראקה תרגסמבו ההדוב לט

 ומכ םיארג םירותפכ .םומיסקמל ילכה תא וחקל םיבצעמה ,(דוטקריד דנימורקמ) ללוחמב יטרדנטס םושייב רבודמש תורמל .דואה

 יאקיפרג י"ע שוטב וריוצ וליאכש םירדיילס ,םהילעמ םיפלוח רשאכ תימסוק הליהב םיראומש םיפוצרפ לש םו'זאלוק וא ריינ יערק

 ,היווירטה ןודיח איה סוטולבש הנינפה .תוצלואמ תויגולונכט תויומכחתה ילב ןטבל רשו עיגמ טושפ זיטסקיסה לש טפסנוקה ,לוטסמ

 יי ירי ןנולתהש לייאל דוגינב) ינא

 תומכוחב יטנוולר יתלבה עדימה םיב םילשוכה ידעצ תא חתנמה "סאדמר 60 אבאב" םשב ילאוטריו ורוג י"ע רבעומ הזה ןודיחה

 הז לבא ,(םינקז םיפיהל דועו) הזה רודמב ןגרפל יל םיענ אל תצק .ירנה ינלו סמאיליוו ןיבור ומכ םיאורוג תושייבמ ויה אלש ,תוידניה

 רה ו ו

 הברה המרת איהו תכרעמה תא ריכמ ,ףסאל דוגינב ,ינא ."תירבעב תונולח" דגנ רתוי הברה דועו "תונולח" דגנ דיגהל המ יל שי הבר[

 יתוא הרבשש הנעטה ."ידמ תיתודידי" תכרעמהש איה ריכמ ינאש תכחונמ יכה היינשה הנעטה ,לכה תורמל .תינבצעה יתוישיא חותיפל

 ."ודנטניוו"ב שמתשמ ינאש הדבועה לע יסור רקאה יל געל ,דנלוהב םירקאה סנכב ,םעפ :רופיס יל ריכזמ הזו .הבושתה איזה סודש אוה

 | ,ילש תרושקתה תנכות םע "הקבדהו הריזג" תולועפ רשפאמו "הזכ ידומח" אוה ילש םילילמתה דבעמש ול עירפמ המ ותוא יתלאששב

 ךכל אלא ,ןבצעמ קחשמ אוה רטילוסש הדבועל ןווכתה אל אוה .תיניצר"אל איה ןיא"טליב רטילוס קחשמ םע העיגמש תכרעמש יל הנע

 םיירקאהה םיטנמלאה לע רבג ולש יטייבוסה ךוניחהש הארנכ .הדובעה תועשב קחשל היצמיטיגל םילבקמ תורבח לש םידבועש
 ל

 ןיא לבא .(םיחתפמל רקיעב) קיפסמ תיתודידי הניא
 .רתוי ונל עיגמ ."ידמ יתודידי" רבד הזכ

 ב שחש -- קץ שמ |

 | םדא לש ותוגהנתה התיה יליבשב שדוחה תבמא
 6!(₪ד ₪986 ₪ג0וס תא יתיליג רבמבונ ףוסב .יראק
 יסר'ג וינב ונכט תביסמ לש תועש 3 דעיתש ולש

 יב | |
 הביסמה לע פוקסה תא ןמזב סינכהל יתחלצה ?ש ר'קה
 יראק .(ןויליגה תריגס ירחא םוי הזרכוהש) דנלוהב א

 תורבחה רשאב ,'94 לש הכיפהמה תא יליבשב למיס 2 קרט רטס

 לש עושעש קר אל אוה טנרטניאש וליג תולודנה

 לש רתאה .יתצלפמ לדוגב ידיתע קוש אלא םיקירפ

 תירוטסיהיהרפה הפוקתה יהלשב דלונ יראק

 לע םיפוקס םש םישל ,אוזש.60₪ ולש בשחמל אורקל םיסובהמ תושר לביק ,!וז/-ב ירלופופ ןרדש זא היהו ליאוהו ('93 תליחת)

 םצעב רבודמש וזצ וליג רשאכ .והשמ וא סקנאפירבייס םמצעל םיארוקש ולש םירזומה םירבחה םע ןנפתהלו דאהטאבו סיוויב

 .המכסהב רוקמב ול ונתינש ,עדימבו םשב שומיש לע ותוא עובתל וטילחה ,רוג לא לש םימואנהמ איהה הדרטסוטואב

 תובוקב קוסע אוהש יתעדי .המודא הרונ ילצא הקילדה אל ,תורומח הקוזתת תויעבב הקול ,/ו!פומ/פזפפ ,ולש שדחה רתאהש הדבוע['

 ,גד8ד לש הדנגופורפה םע דצהמ תובו'ג המכ השעשכ וליפא .(אאשז לשמל ומכ) והשמ שדחל חילצה םעפ ידמשכ יתחמשו םייטפשמ

 .ולש בערה ןידיררועה ליבשב יתחמש

 לש הווסמב הראחסמ השוע םדא-ןבהש םואתפ יתנבהו חומב "קילק" הזיא יל השע טיבמוזב תובתכה יתש ןיב רוביחה ,והשכיא

 שמיש טנרטניאל רוביחהש חארנכ .וחטבוהש תוליכרה יפדו דנואסה יצבק ועיגה אל ןיידע ,הביסמה ירחא תועובש 3 ."ונלשמ דחא"

 תורבחמ תוסח סייגלו (ילארשיה ומכ קוידב הזל*םיארוקיךיא"רבייסל אמצ בוחרב ידנלוהה) םיסיטרכה תוריכמ תא םדקל ידכ רקיעב

 תוחפל וא) ןוכדעב ןיינע ודביא לוק ר'צויפש ומכ ומכ קוידב ,ולש םיירבייסה םירבחב ןיינע יראק דביא ,עוריאה ירחא םוי .םיבשחמ

 דוע" רותב תשרל וסחייתה סנוטס גנילורהשב .(5100-ב םיסיטרכ רוכמל רתוי ולכי אלשכ) סנכה ירחא םוי םהלש ףדה לש (הקיחמ

 .רתויל יתיפיצ יראקמ ."ונלשמ" אל םה .םהל חולסל יתלוכי ,רבמבונב םהלש העפוהב "היזיוולט ץורע

 3 לע הבתכה .תאז לכב ןיימדל ץלאנש הארנכ לבא ,"סיירפרטנא"ב הסיט תיארנ ךיא ןיימדל ךרוצ ןיאש ונדמל "קרט רטס" לע הנתנב

 םיבתכ ברקב תמייקה הייטנה תא תושיחממ ולא תובתכ ,ןהיניב יתוהמה לדבהה תא ריבסהל ילב ,רוטיימינאה תא תחא המישנב הריכזה

 ועיגה ,וז הבתכ לע הרושה תינחורה הגרדל רבעמ הברה ומדקתה םהמ םיבר .קקוזמ ןז רוש לש לדוגל םהירבד תא תצמתל ,םיריעצ

 .ללחה תפוס םע ומלענו הנוורינל
 30 פזטסוס

 | קרט רט
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 שוא
- 

 .המצוע-בר ישיא בשחמ תויהל םג

 ,המצוע בר מפ | ו) הלורוטומ דבעמ | ₪ ₪30 .ָכ

 תזיורשפא 213יננ יורהנמ ₪03 קש תודוהמו

 הומ רתוי דועו - רתויב תומדקתמה הודמוטנומה

 .ואדיו יטרס ךורעל םג
 |, 630-ל רבחל רשפאמ כוש \ ןטשט 5%9ו6ח טיטרכ
 טיעטק קיתעהקל .ואדיו ךישכמ וא ,תיתיב ואדיו תמלצמ

 םינוטרסו תונצמ ךורעלו ,חישקה ןנונל ואריו ינטטרסע

 הבר תולקב

 ךש בחרה םבז חרקצ ריו זחמרב תודיצז ןווגכ ךחר'

 ןסמ דדזכ ןויזכדמה הלוח

 .המכח היזיולט תויהל םג

 | 060-ה , .גקנוט ך\ רוטט 596 טיטרכ םע
 ןתינש ,םיצורע |4| תב תמדקתמ היויולטל ךפוה
 ןוורטינידט תוכיאב םיכבכו היויולט ורודישב הב תופצל

 רדושמה רמוחה ךותמ תונומת ךורעלו

 דורה *סיטרנו הננמ ןרי וואו ןתכ הפ ₪

 .אלפנ ואירטס עימשהל םג
 | תוימשה ךל רשפאמ [יקנויצפוא] הנבומה (:[) או0%1-ה ונוכ

 ,תמלשש תונופואורטס תוניאב וידוא ירוטולקת

 רשחמב םיננומה םילועמה םילוהמרה ךרד

 / "חץ" % -

 .6כ א0א| -ב קחשל םג
 [יקנויצפוא] הנבומ + א()א| ירוטיכקת ןנוכ תועצמאב

 רנחתהל ל רוטנוא םיקחשמ ו קשל / ןתונ

 הנומת לכ ףוסוהקו ןימז ולטונור עדימ 2ש םלש םכתועל

 תגצמ וא ךמסמ לכל טרס שו

 תויביטקארטניא תוגצמ קיפהל םג
 תרשפאמ -\קטוש טפט ח[נ1וטח 5%%ושחו תנכת
 ךסמ רע ךֶנש תיבו טחארטנאה תנצמה הא תולעחל ףךל

 חא קיתעהל ןכו ,'יידכ ךותיי התוא תונשק ,לודנ היויולט

 ואדיו תטלקל תגצמה .יתימא שוטניקמ תויהל םג
 תוורדווחה הידתוולוהה תודורו רט חיררשר הלווחהה תררומ

 םידחתמ הל ויאש תוזתודידיהו האלפלה [ חולקהו תיבומה

 קיעזה םג ןכלו .רתויב נוהאה נשחמל שוטניקמה תא םיבפוה
 תיבת קסעב ,םידומילנ ,הימדקאב שומישב רתויב

 .אנוב'יר דרב |ןמו א ב

 ₪ גשוה|ןוספ ה

 הנכותו םיבשחמ עדי | \
 05-5768666 :'25 ,ןג-תמר ,29 יקסניטובז בוחר 1 1|זחרשוהו ה [זוז-[ה


